
“LA CASA DE LES ORLES”
FOTO GRUP

www.fotogrup.com  - Tel. 93 4910494- 637419991
Joan Güell 149 entrl C 08028 BARCELONA

fotogrup@fotogrup.com

SERVEI, SERIETAT I EXPERIÈNCIA
empresa especialitzada des de fa més de trenta anys.

ESTUDI FOTOGRÀFIC A BARCELONA
Estem a Les Corts molt bé comunicats

VALORS  AFEGITS

DADES PERSONALS I D’IMATGE
Complint els seus requisits dintre del marc que dicta la llei 

EL VESTUARI : 
Disposem de les robes i accesoris acadèmics adients segons
protocol (togues, mussetes, birrets, etc..) 

LES FOTOGRAFIES :
Són de la màxima qualitat, i les podran veure i escollir
al moment,  i conjuntament amb els nostres fotògrafs
especialitzats  podreu comentar algun retoc si escau. 

ORGANITZACIÓ - GESTIÓ MODERNES:
Ens encarreguem de tot : 
horari sessió SENSE CUES !!!, 
amb reserva d’hora  via web ;
professors escollits per vosaltres democràticament,
gestió de Erasmus, permisos, etc...

EL  D I SSENY: Exclusius i tradicionals,
participant si voleu amb les vostres idees i junts aconseguirem
el resultat desitjat donant el punt necessari d´exclusivitat. 
Tenint l'oportunitat de veure una maqueta, per donar-hi el
vist i plau.

LLIURAMENT D’ORLES :
En el vostre centre d'estudis, presentades en un tub o
caixeta de protecció, per una millor comoditat, transport
i conservació. En les dades pactades.

La nostra proposta va dirigida aquells que entenen que l’ORLA no és un pas ni un acte més de la carrera, 
sinó que és UN RECORD IRREPETIBLE, i  p e r  a i x ò cal fer-ho amb una total professionalitat .

PER  A  QUALSEVOL

ACLARIMENT 
ALTRES ARTICLES I SERVEIS 

relacionats amb el final de carrera consulteu-nos:
marcs, fotos de grup amb togues i birrets ,beques , 
rtges. actes de graduació, marcs, diferents acabats d’orla ,
fotos personalitzades, estudi , merchandis ing .

ORLA 2020
F E M - U P C

ORLA
+ PACK DE FOTOS INDIVIDUALS

DE L’ORLA
1 de gran + 1 mitjana en blanc i negre + 2 de cartera + 7 carnets

+ Tub o caixa de protecció i transport

+ Arxius digitals al moment al teu
e-mail 

PREU  28€ per cada alumne participant

OPCIONAL:
PACK DE FOTOS AMB BIRRET..7 €
1 de gran + 1 mitjana en blanc i negre + 2 de cartera + 7 carnets

OBSEQUIS:
1 orla emmarcada

de cada grau

CONTINGUT:


