
Kom godt igang 
med foto og 
video i din
markedsføring!

• Medarbejderportrætter
• PR portrætter 
• Interiør- og eksteriørbilleder af kontor/domicil
• Præsentationsvideo eller imagefilm
• Billeder af arbejdssituationer, produktion 
• Statement-videoer, f.eks. til sociale medier
• Stemningsbilleder til din hjemmeside
• ...eller lige præcis det du ønsker!

•  Planlægningsmøde, hvor vi aftaler mål for dagen.
 
•  1 dags ( 7 timer) fotografering og/eller videooptagelse 
    inklusiv alt udstyr, forbrugsmaterialer, kørsel, lagring og forsikring.

•  Mulighed for at blande opgaverne som du vil, f.eks. fotografering 
    af medarbejdere om formiddagen og videooptagelser af 
    virksomheden om eftermiddagen.
 
•  En hel dags efterbehandlingsarbejde af foto/film materialet.

•  Levering af billeder i høj og lav opløsning, samt eventuelt 
    specialformater f.eks tilpasset din hjemmeside.

•  Levering af video i de formater du ønsker - f.eks. klar til web, 
    YouTube, Instagram eller anden kanal.

•  Frie rettigheder til det leverede materiale. 
    Brug billederne som du vil!

•  Dit eget login til ekstranet med dit materiale.

Brug vores specielle tilbud 
til nye kunder! 

Kontor: 
Vesterbrogade 20, 2. th.
1630 København V

Kontakt os:
Flemming Leitorp: 26 21 62 17
Kim Vadskær: 60 15 67 88

Alt det her får du:

Samlet pris: 19.500 kr.*

Få opgraderet dit eksisterende markedsføringsmate-
riale, eller få noget helt nyt. Vi bruger en hel dag med 
dig - du vælger selv, hvad vi skal lave. Eksempelvis:



• Retouchering/look: Special efterbehandling af dine billeder efter ønske.
• Kontaktark/billedark: Printet oversigt til brug ved udvælgelse eller til arkiv.
• Makeup/styling: Vores eksterne netværk af eksperter skaber underværker!
• Voiceover til video: Få speaket dit budskab af en professionel speaker.
• Grafik og motion graphics til video: Giver ekstra polering og look til din produktion.

Letorp + Vadskær er 
erhvervslivets leverandør 

af foto og video.

Kontor: 
Vesterbrogade 20, 2. th.
1630 København V

Kontakt os:
Flemming Leitorp: 26 21 62 17
Kim Vadskær: 60 15 67 88

Gør din fotodag endnu bedre!
For at gøre din fotodag endnu bedre kan du tilkøbe 
forskellige ekstra ydelser, eksempelvis:

Kontakt os i dag og hør mere om, hvordan du får den bedste løsning.

* = Prisen på 19.500 kr. er excl. moms og forudsætter, at det ønskede arbejde kan laves indenfor den estimerede tid (en dags optagelser 
     og en dags efterbehandling. En dag er syv timer. Leitorp + Vadskær ApS generelle bestemmelser (http://lplusv.dk/generelle_bestemmelser.pdf) 
     er desuden gældende.

Kontakt os i dag!
Ring 60156788


