
 
 
 
”Luksus til lavpris børnefotografering” 
 
 

Fredensborg, foråret 2011 
 
 
Kære forældrebestyrelse og personale 
 
Nu har I sikkert rigeligt at tænke på, men hvorfor ikke nu få lavet en aftale om tid til 
børnefotografering. Bestil hurtigst muligt en tid, mens der er bedst plads i kalenderen.  
 
Ring på 21602991 eller send en e-mail på peter@dahlerup.dk med Jeres ønske om 
dato – og gerne en alternativ dag – så vender vi hurtigt tilbage med en bekræftelse. 
 
 
Husk vores fordele: 
 
      -    god tid til børnene – og alligevel hurtig 

- ingen købetvang – ingen tilmelding – alle fotograferes 
- lokal fotograf med stor erfaring 
- billigste kopi til 48,- kroner – men også en pakke med rabat 
- samme billige priser som de sidste mange år 
- professionelle forstørrelser som i atelieret 
- ingen faste pakker man skal købe men frit valg på alle hylder 
- flere forskellige billeder at vælge imellem 
- mulighed for fotografering i weekender 
- opkrævning direkte fra fotografen til forældrene 

 
 
Når billederne er taget, vil der blive lavet nogle prøver, som klipses fast på bestillings-
sedlen. De må ikke fjernes og danner grundlag for de billeder, som bestilles. Prøverne får 
man sammen med sin bestilling af forstørrelserne. 
 
Der er en betalingsfrist på 8 dage efter modtagelsen af billederne og der lægges girokort i 
hver kuvert. Kuverterne afleveres i institutionen til udlevering.  
 
Billederne optages digitalt for at give flest mulige udtryk hos børnene, men billederne laves 
på traditionelt vis på fotopapir med samme holdbarhed, som man kender det fra almindelig 
analog fotografisk proces og ALLE billeder gennemgår en professionel redigering af 
undertegnede fotograf (dette er ikke en selvfølge hos alle fotografer ….).  
 
Vi ser frem til at høre fra Jer snarest muligt og ring endelig med spørgsmål, og hvis I 
vil se nogle prøver eller tale med reference kunder. 
 
Med venlig hilsen 

 
 
Peter Dahlerup Fotografi 
  Slotsgade 3 – 3480 Fredensborg 
        21602991  www.dahlerup.dk 


