
 

 

1. Sessió Fotogràfica

 
Gràcies al nostre estudi mòbil podem 

instal·lar-nos a gairebé tot 

Vosaltres elegiu el lloc i nosaltres 

muntem l'estudi en 30 minuts.

 Realitzem la sessió fotogràfica per a 

tots els alumnes i professors i al 

finalitzar-la, ho recollim i endrecem tot 

per a que quedi com si no hagués 

passat res. 

Alumnes i professors podreu elegir la fotografia que més us agradi, a elegir entre totes 

els que us farem. Volem que la sessió fotogràfica us sigui una experiència genial, en la 

que els únics protagonistes sigueu vosaltres.

 

Us expliquem el nostre procés

 

• Enviem una llista al responsable o delegat de classe, per a que us apunteu als 

horaris que millor us convinguin.

• Un cop hagueu elegit els professors que voleu que siguin presents a l’orla i els hi 

hagueu comunicat, els 

les fotografies. 

 

Estic d'Erasmus, puc sortir a l'orla?

Sí, i tant! Tant sols necessitarem una fotografia teva, i nosaltres 

farem que quedi com la dels teus companys.

 

 

I si el dia que fem la 

No t’amoïnis, al llarg del curs anirem fent sessions de revàlida 

a les nostres oficines, per a que ningú es quedi fora.

 

 

Roba i equipament professional

Nosaltres disposem de tot el material que es necessita per realitzar una 

orla: birret, toga i camises bla

 

 

Sessió Fotogràfica 
 

Gràcies al nostre estudi mòbil podem 

nos a gairebé tot arreu. 

tres elegiu el lloc i nosaltres 

muntem l'estudi en 30 minuts. 

Realitzem la sessió fotogràfica per a 

tots els alumnes i professors i al 

la, ho recollim i endrecem tot 

per a que quedi com si no hagués 

 

 

Alumnes i professors podreu elegir la fotografia que més us agradi, a elegir entre totes 

els que us farem. Volem que la sessió fotogràfica us sigui una experiència genial, en la 

que els únics protagonistes sigueu vosaltres. 

nostre procés a l’hora de realitzar l’orla: 

Enviem una llista al responsable o delegat de classe, per a que us apunteu als 

horaris que millor us convinguin. 

Un cop hagueu elegit els professors que voleu que siguin presents a l’orla i els hi 

hagueu comunicat, els citareu el mateix dia que els alumnes per a poder realitzar 

Estic d'Erasmus, puc sortir a l'orla? 

Sí, i tant! Tant sols necessitarem una fotografia teva, i nosaltres 

farem que quedi com la dels teus companys. 

I si el dia que fem la sessió no hi sóc? 

, al llarg del curs anirem fent sessions de revàlida 

a les nostres oficines, per a que ningú es quedi fora. 

Roba i equipament professional 

Nosaltres disposem de tot el material que es necessita per realitzar una 

birret, toga i camises blanques per si algú no en disposés.

 

 

Alumnes i professors podreu elegir la fotografia que més us agradi, a elegir entre totes 

els que us farem. Volem que la sessió fotogràfica us sigui una experiència genial, en la 

Enviem una llista al responsable o delegat de classe, per a que us apunteu als 

Un cop hagueu elegit els professors que voleu que siguin presents a l’orla i els hi 

citareu el mateix dia que els alumnes per a poder realitzar 

Sí, i tant! Tant sols necessitarem una fotografia teva, i nosaltres  

, al llarg del curs anirem fent sessions de revàlida  

Nosaltres disposem de tot el material que es necessita per realitzar una 

nques per si algú no en disposés. 



 

 

2. Disseny, edició i muntatge digital

 

Un cop realitzada la sessió, i tots ja 

us hagueu fet les fotografies, 

nosaltres començarem a fer 

de les mateixes.  

Alumnes, professors i estudiants 

d'Erasmus o intercanvi tindreu les 

fotografies amb el mateix format

preparat per a començar a fer l'orla. 

 

Paral·lelament al procés, els nostres dissenyadors prepararan tres dissenys per a l'orla, 

i podreu escollir el que més us agradi. Si a m

concret, només cal que ens ho expliqueu i nosaltres el realitzarem.

 

3. Impressió en gran format i entrega

 

Quan l'orla ja estigui confirmada per 

part vostra i per tant, finalitzada, 

procedirem a la impressió en gr

format, amb paper d'alta qualitat 

brillant estucat. Paral·lelament a 

l'orla, també realitzarem la impressió 

de les fotografies individuals de 

cadascú, amb paper fotogràfic.

 

Vosaltres elegiu el dia i el lloc on fer l'entrega. En cas que algú no pogués 

company, amic o familiar podrà recollir

venir, ens l'endurem a les nostres oficines, fins que pugueu recollir

 

 

No podré venir a recollir

Sí, també realitzem enviaments de gran format a nivell nacional. 

La teva orla i fotografies individuals arribaran en perfecte estat.

 

 

Disseny, edició i muntatge digital

Un cop realitzada la sessió, i tots ja 

ies, 

nosaltres començarem a fer l'edició 

estudiants 

d'Erasmus o intercanvi tindreu les 

fotografies amb el mateix format, 

preparat per a començar a fer l'orla.  

Paral·lelament al procés, els nostres dissenyadors prepararan tres dissenys per a l'orla, 

i podreu escollir el que més us agradi. Si a més a més, teniu en ment algun disseny en 

concret, només cal que ens ho expliqueu i nosaltres el realitzarem. 

Impressió en gran format i entrega

Quan l'orla ja estigui confirmada per 

part vostra i per tant, finalitzada, 

procedirem a la impressió en gran 

format, amb paper d'alta qualitat 

brillant estucat. Paral·lelament a 

l'orla, també realitzarem la impressió 

de les fotografies individuals de 

cadascú, amb paper fotogràfic.  

Vosaltres elegiu el dia i el lloc on fer l'entrega. En cas que algú no pogués 

company, amic o familiar podrà recollir-la per a vosaltres. Si tot i així, ningú pogués 

venir, ens l'endurem a les nostres oficines, fins que pugueu recollir-la. 

No podré venir a recollir-la. L'envieu? 

Sí, també realitzem enviaments de gran format a nivell nacional. 

La teva orla i fotografies individuals arribaran en perfecte estat.

 

 

Disseny, edició i muntatge digital 

Paral·lelament al procés, els nostres dissenyadors prepararan tres dissenys per a l'orla, 

és a més, teniu en ment algun disseny en 

Impressió en gran format i entrega 

Vosaltres elegiu el dia i el lloc on fer l'entrega. En cas que algú no pogués venir, un 

la per a vosaltres. Si tot i així, ningú pogués 

 

Sí, també realitzem enviaments de gran format a nivell nacional.  

La teva orla i fotografies individuals arribaran en perfecte estat. 



 

 

4. Preus 
 

Light (14€) 

Inclou:  

• Material fotogràfic imprès i digital

a) 1 orla en gran format

 

 

 

Complet (24€) 

Inclou:  

• Material fotogràfic imprès i digital: 

a) 1 orla en gran format 

b) 1 fotografia individual 

20x15cm  

c) 2 fotografies individuals 

10x15cm  

d) 8 fotografies individuals carnet 

 

 

Multilot: 

Sabem que no tothom té el mateix pressupost, per tant us deixem elegir entre els lots 

Bàsic i Complet si algú ho prefereix.

podrà triar entre el lot bàsic i el complet, independentment del que triïn els seus 

companys. 

 

Lot gratuït per a l'organitzador/a de l'orla:

Si t'ha tocat organitzar l'orla, estàs d'enhorabona! Amb Orlarium, el lot et surt gratuït!

 

Regals per a professors/es, i 

Els professors/es que han sortit a l'orla reben una còpia digital, i la Universitat, una 

còpia impresa. 

 

Regal per a alumnes: 

Per a vosaltres també hi ha regals! Una fotografia informal de grup, on es podrà 

percebre el vostre bon rotllo!

 

• Material fotogràfic imprès i digital:  

en gran format 

• Material fotogràfic imprès i digital:  

gran format  

1 fotografia individual 

2 fotografies individuals 

8 fotografies individuals carnet  

 

 

 

Bàsic (19€) 

Inclou:  

• Material fotogràfic imprès i digital: 

a) 1 orla en gran format 

b) 2 fotografies individuals 

10x15cm  

 

Premium  (34€) 

Inclou:  

• Material fotogràfic imprès i digital: 

a) 1 orla gran format 

b) 1 fotografia individual 20x15cm 

c) 2 fotografies individuals 

10x15cm  

d) 8 fotografies individuals carnet 

e) 1 fotogafia casual 

f) enviament a casa

Sabem que no tothom té el mateix pressupost, per tant us deixem elegir entre els lots 

Bàsic i Complet si algú ho prefereix. Si escolliu l'opció del MULTILOT, cada alumne 

entre el lot bàsic i el complet, independentment del que triïn els seus 

Lot gratuït per a l'organitzador/a de l'orla: 

Si t'ha tocat organitzar l'orla, estàs d'enhorabona! Amb Orlarium, el lot et surt gratuït!

Regals per a professors/es, i Universitat: 

Els professors/es que han sortit a l'orla reben una còpia digital, i la Universitat, una 

Per a vosaltres també hi ha regals! Una fotografia informal de grup, on es podrà 

percebre el vostre bon rotllo!

 

• Material fotogràfic imprès i digital:  

format  

2 fotografies individuals 

 

• Material fotogràfic imprès i digital:  

1 orla gran format  

1 fotografia individual 20x15cm  

2 fotografies individuals 

8 fotografies individuals carnet  

fotogafia casual digital 

enviament a casa 

Sabem que no tothom té el mateix pressupost, per tant us deixem elegir entre els lots 

, cada alumne 

entre el lot bàsic i el complet, independentment del que triïn els seus 

Si t'ha tocat organitzar l'orla, estàs d'enhorabona! Amb Orlarium, el lot et surt gratuït! 

Els professors/es que han sortit a l'orla reben una còpia digital, i la Universitat, una 

Per a vosaltres també hi ha regals! Una fotografia informal de grup, on es podrà 



 

 

Contacte 

 

Contacta'ns fàcilment per whatsapp o telèfon i pregunta'ns tot el que necessitis per a 

la vostre promoció sense cap compromís.

Perquè volem estar connectats en tot moment: el whatsapp ens ajuda a respondre’t 

quan tu ho necessitis estiguis on estiguis.

 

 

 

Núria Pujadas Blesa

Telèfon/Whatsapp: 

nuria@orlarium.com

www.orlarium.com

 

whatsapp o telèfon i pregunta'ns tot el que necessitis per a 

la vostre promoció sense cap compromís. 

Perquè volem estar connectats en tot moment: el whatsapp ens ajuda a respondre’t 

quan tu ho necessitis estiguis on estiguis. 

Núria Pujadas Blesa 

Telèfon/Whatsapp: 601 025 095 

nuria@orlarium.com 

www.orlarium.com 

 

whatsapp o telèfon i pregunta'ns tot el que necessitis per a 

Perquè volem estar connectats en tot moment: el whatsapp ens ajuda a respondre’t 


