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Skole f o to med a t ti tude og f aglig s tol thed...

Et skolefoto er ikke bare et
hvilket som helst foto.

Uanset om det er forældrenes glæde
ved at se deres barn i det første skoleår, eller eleven i 10. klasse der først finder den virkelige glæde ved fotografiet,
når klassen fejrer 25 års jubilæum, så
tror jeg på at tryghed fra første kontakt med fotografen er afgørende for
kvaliteten og glæden ved fotografiet.
Gennem den personlige kontakt mellem
skolen og mig, er det mit mål at tillid,
kvalitet og fleksibilitet skal være nogle
af de nøgleord I vil forbinde med Skaade
Fotografi allerede fra første opgave.
Jeg er faguddannet fotograf, med
mere end 30 års erfaring indenfor fotobranchen. Jeg havde min ilddåb som
skolefotograf på Aabenraa Gymnasium
i august 1992 og har siden da fotograferet tusindvis af elever på skoler og
gymnasier i hele landet.

Skolens servicepakke

Som en del af min service til skolen tilbydes:
- Billeder af alle elever til f.eks. TEA eller KMD-Elev
- Personaleportrætter
- Personalegruppebillede
- Personaleplanche
- Liftfoto
- Eventfotografering

Eventfotografering

Har I skolefest, jubilæum, reception eller lignende, så kommer jeg
gerne og dækker begivenhederne. Skolen får billederne digitalt,
elever og forældre vil få mulighed for at bestille billeder via webshoppen.

Med et stærkt team bag mig…

Alene er jeg stærk. Jeg har ikke har en
stor virksomhed at holde styr på, så jeg
kan koncentrere mig om at servicere
mine kunder rigtigt. Men helt alene er
jeg nu ikke, for jeg har et stærkt team
bag mig, f.eks. Netlife som står for at
holde it systemerne og min webshop
kørende.
Jeg har tidligere arbejdet som chef i
et større skolefotofirma hvor jeg ofte
måtte gå på kompromis med mine værdier − I Skaade Fotografi er mit motto:
“Godt nok” er ikke godt nok, kun
det bedste er godt nok… Og jeg går
aldrig på kompromis med mine værdier!
Jeg ser frem til et stærkt samarbejde
med jeres skole.
Med venlig hilsen
Danny Skaade

100% onlinebestilling - for miljøets skyld...

For miljøets skyld er jeg gået helt væk fra den gængse måde at
sælge skolefotos på.
Alle bestillinger af billeder skal laves og betales online, så der
vil aldrig blive sendt billeder til nogen elever/forældre, uden at de
har lavet en aktiv bestilling via webshoppen.
Forud for fotograferingen sender jeg en stak fotokort til skolen,
fotokortene er pakket klassevis og er printet med navn og en
kode, som forældrene skal bruge for at se billederne på nettet.
Ved fotograferingen udleveres koden igen til eleverne.
En ekstra fordel ved min måde at måde at sælge skolefotos
på, er at jeg er helt og aldeles fri for inkassosager og skolen
er fri for henvendelser fra frustrerede forældre der er blevet
rykket for betaling af en billedpakke, de ikke selv har bestilt.
Fakta: Den gæng
se måde at sælg
i Danmark, er en
e skolefotos på
ko
billedpakker der se mbination af onlinebestilling og
ndes til gennemsy
ker der sendes til
gennemsyn kan ele n. De billedpakvælge at købe, ell
vernes forældre
er
forretningsmodel returnerer helt eller delvist. Denne
belaster hvert år
miljøet i Danmark
med tonsvis af af
fa
CO2 udledningen. ld der afbrændes og derved øger
Ved at gå 100% on
lin
reducerer CO2 ud e bidrager Skaade Fotografi til at
ledningen.

Frit valg på nettet

Hver elev får et individuelt login, og kan dermed se sine egne
billeder på webshoppen.

Mix pakker

Familier med flere børn på skolen, kan
tilføje alle deres børn til samme brugerprofil, og har derved mulighed for
at bestille en Mixpakke med billeder af
alle deres børn i samme billedpakke, på
denne måde har alle familier mulighed
for at bestille billeder af deres børn,
uden at det koster en herregård.

To poseringer

Portrætbilleder tages altid i to forskellige poseringer: traditionelt
portræt og trekvart figur. Alle billederne i tages på greenscreen.

Greenscreen

Ved hjælp af greenscreen teknikken kan forældre og elever efterfølgende selv vælge i mellem de mange forskellige; klassiske,
romantiske og dramatiske baggrunde i webshoppen, og de kan
sammensætte deres helt egen billedpakke, vælge en standardpakke eller købe enkelte billeder.

Søskendebilleder
Jeg tager også gerne veninde- og
søskendebilleder. Disse tages normalt
sidst på fotograferingsdagen eller i forbindelse med syge- /omfotograferingen,
der normalt lægges ca. to uger efter
selve fotograferingen.

Danmarks mest fleksible billedpakker...

Senest fem hverdage efter fotograferingen kan forældre og elever
i ro og mag udvælge netop de optagelser de ønsker.
Man kan mixe en billedpakke med forskellige optagelser og flere
børn i samme billedpakke. Der kan vælges i mellem forskellige
poseringer taget på greenscreen, der kan lægges på 15 forskellige baggrunde, og billederne kan laves i farve, sort/hvid eller
sepiatonet.

Kun det bedste er godt nok

P ak k e p
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riser fra

219,-

Alle billeder leveres i markedets flotteste kvalitet, der opnås ved at benytte
de bedste printere der findes på markedet og printe billederne på fotopapir
i højeste kvalitet.
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Information om arbejdsgangen ved skolefotografering
Forud for fotograferingen skal hver elev have et fotokort med hjem til forældrene, det er optimalt hvis disse
bliver uddelt til eleverne torsdag eller fredag i ugen før fotograferingen. Derfor skal Skaade Fotografi have
en fotofil fra skolens administrationssystem (eller evt. login til TEA så vi selv kan hente filen), senest to
uger før fotograferingen. Fotokortene sendes til skolen, pakket klassevis og de er printet med elevens
navn og en kode, som forældrene skal bruge for at se billederne på nettet.
For at fotograferingen skal forløbe helt gnidningsfrit, skal der laves en tidsplan for fotograferingen, så
alle klasser ved hvornår de skal fotograferes. Til at lave tidsplanen skal Skaade Fotografi bruge skolens
ringetider og et skema for hver klasse. Der afsættes 25-30 minutter per klasse (20 elever +/-). Hvis skole
vælger selv at lave tidsplanen, skal denne sendes til Skaade Fotografi inden den deles ud til klasserne,
så vi kan vurderer om den ser ud til at kunne holde.
Hvis forældrene opretter en brugerprofil på Skaade Fotografi’s webshop inden fotograferingen, så vil de
automatisk få besked via mail/SMS, når billederne ligger klar på webshoppen, hvilket de vil gør senest
fem hverdage efter den sidste fotodag på skolen, men oftes hurtigere.
For miljøets skyld skal alle bestillinger af billeder laves og betales online, så der vil aldrig blive sendt billeder til nogen elever/forældre, uden at de har lavet en aktiv bestilling via webshoppen.
Ved fotograferingen tager Skaade Fotografi billeder i to forskellige poseringer – traditionelt portræt og
stående trekvart figur. Alle billederne tages på greenscreen, hvilket gør at elever og forældre selv kan
vælge baggrunde til deres billeder på webshoppen.
Billederne bliver uploadet til skolens administrationssystem, korrekt beskåret som portræt og med hvid
baggrund.
De familier der har flere børn på skolen, kan tilføje alle deres børn til samme brugerprofil, og har så mulighed
for at lave blandede billedpakker med billeder af alle deres børn i samme billedpakke, på denne måde har
alle familier mulighed for at bestille billeder af deres børn, uden at det koster en herregård. Bestillig og
betaling foregår på webshoppen og billederne sendes direkte hjem til forældrene.
Se mere på: www.skolefotografen.dk og hvis I skulle have nogle spørgsmål, så hold jer endelig ikke tilbage
med at kontakte undertegnede på tlf.: 2097 4071 eller danny@skaade-fotografi.dk
Jeg ser frem til at fotograferer jeres børn.
Med venlig hilsen
Danny Skaade
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