Er zijn twee manieren om te bestellen:
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optie

vanuit eprintpro Krafter software

Stap 1:
Start de Krafter software en
klik op de PortFolio album.
Kies uw gewenst formaat en
klik daarna op de groene pijl.

optie

2

buiten eprintpro software om

PortFolio

Om het u gemakkelijk te maken, biedt eprintpro u de mogelijkheid
om te werken met uw eigen software. Elk opmaakprogramma,
waarbij hoge resolutie pdf- of jpg-bestanden aangemaakt kunnen
worden, is bruikbaar.

Je eigen portfolio voor een scherpe prijs.

Stap 2:
Ontwerp uw album in de
software en klik daarna op
het winkelwagentje.
TIP: kijk op onze website
software uitleg/videofilmpjes.
Stap 3:
U komt nu in de bestelmodule, controleer het
album! Klik op accoord, geef
de kortingscode in en betaal
via Ogone nu uw bestelling.
Stap 4:
Na betaling zal de software
uw bestanden up-loaden. Dit
kan even duren omdat de
foto’s niet gecomprimeerd
zullen worden.
De levertijd voor uw PortFolio
bedraagt 10 werkdagen.

Zie website www.eprintpro.nl voor meer informatie

Het is wel belangrijk gebruik te maken van onze aanleverspecificaties. Kijk op onze website voor de exacte maten en bleed.
Hier vindt u o.a. de basisbestanden voor Photoshop® en Indesign®.
- Verzenden bestanden via www.wetransfer.com
- Extra kosten bestellen buiten de software om € 10,-

.
.

Dankzij samenwerking tussen:

www.

eprintpro. nl

Prijzen:

Perfect vlakliggende pagina’s
Het binnenwerk van de luxe fotoalbums is een losbladig
systeem. Daarom zijn de albums uitermate geschikt voor o.a.
bedrijfsreportages. Afbeeldingen tot een indrukwekkende
afmeting van 80 cm in de breedte zijn mogelijk door de bijna
naadloze overgang van ons unieke lay-flat systeem.

PortFolio 30x30 cm:
Omslag: zwart kunstleder met rode stiknaad
Inclusief een mooi logo van de Fotovakschool
Inhoud: 20 pagina’s (10 vel) in hoogglans afwerking
Inclusief btw			
€ 151.81
Studenten korting 30%		
€ 45.54
Studentenprijs			
€ 106.26 incl. btw

Private label concept
Uw naam en logo op ons product.

Optioneel: Bewaardoos / insteekmodel en gekleurde PortFolio

Meer kwaliteit
Digitale fotografie en digitale afdrukken zijn vaak onderwerp
van discussie. Zeker bij diegenen die van fotografie hun vak
gemaakt hebben. Want uiteraard wil men de professionaliteit
die in de opname gestopt is ook terug zien in de afdrukken
van het fotoalbum. Vanaf nu is dat mogelijk. De software van
eprintpro, de Krafter is voor gebruikers van Photoshop® en
Indesign® zeer herkenbaar.
eprintpro comprimeert uw bestanden niet. In combinatie met
de drukkwaliteit van de HP Indigo is daardoor uw kwaliteit
gegarandeerd. Digitale fotoalbums maken en printen is
kwalitatief nog nooit zo goed en winstgevend geweest.
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Alleen voor Fotovakschool studenten!

Een huwelijks- of fotoalbum is ùw creatie. Uw reportage uw opmaak
uw bewerking en het is daarom uw product. De opvatting van
eprintpro is, dat een fotoalbum dan ook uw naam te hoort te dragen.
In geen enkel product van eprintpro zult u daarom een logo,
gegevens of naamverwijzing van eprintpro als toeleverancier vinden.
Sterker nog, wij raden u zelfs aan om uw naam, uw gegevens en uw
bedrijfslogo te plaatsen in het fotoalbum.
Om uw presentatie te ondersteunen voegen wij bij onze
folder een los vel bij. Op dit
blad hebben wij alle luxe
albumomslagen, maten, kleuren
en mogelijkheden afgebeeld.
Natuurlijk zonder eprintpro logo
of naamsvermelding.

Losse pagina’s kunnen nabesteld worden per 3 vel / 6 pagina’s
Studentenprijs			
€ 18.77 incl. btw
Prijs per pagina / foto		
€ 3.13 incl. btw !

PortFolio 40x30 cm:
Omslag: zwart kunstleder met rode stiknaad
Inclusief een mooi logo van de Fotovakschool
Inhoud: 20 pagina’s (10 vel) in hoogglans afwerking
Inclusief btw			
€ 163.35
Studenten korting 30%		
€ 49.00
Studentenprijs			
€ 114.35. incl. btw
Losse pagina’s kunnen nabesteld worden per 3 vel / 6 pagina’s
Studentenprijs			
€ 20.95 incl. btw
Prijs per pagina / foto		
€ 3.49 incl. btw

Meerprijzen / Optioneel:
Bewaardoos / insteekmodel 30x30 cm		
€ 14.99 *
Bewaardoos / insteekmodel 40x30 cm		
€ 16.24 *
FotoSilk, per order				
€ 14.99 *
			
)* Studentenprijs, incl. btw
Bestanden buiten de software om		
€ 10.00
Portokosten per levering			
€ 7.50
					
Kortingscode voor het studiejaar 2014~2015:

Fotovak2014y5
Alle albumomslagen die besteld worden met een
kortingscode worden voorzien van een logo van
Stichting de Nederlandse Fotovakschool.

