FOTO GRUP
LA CASA DE LES ORLES

ORLES UNIVERSITARIES
I molt més...
www.fotogrup.com

SERVEIS

· ORLES
· FOTOGRAFIA ACADÈMICA
· SERVEIS DE GRADUACIÓ
· FOTOGRAFIES DE GRUP
(AMB TOGUES I BIRRETS)

· COMPLEMENTS DE GRADUACIÓ
(TOGUES, BIRRETS, BEQUES...)

PER QUÈ NOSALTRES?
Empresa especialitzada des de 1987.
Entenem que l’orla és un RECORD IRREPETIBLE i per això fa falta fer-la
amb PROFESSIONALITAT. Experts en el protocol acadèmic. Complim
amb els requisits de la LOPD.

ESTUDI PROPI A BARCELONA
FOTO A L’INSTANT EN EL TEU EMAIL
PROXIMITAT
COMPROMÍS
INNOVACIÓ
ATENCIÓ PERSONALITZADA
QUALITAT
EXPERIÈNCIA
SERVEI ONLINE

PACK ONLINE
No et quedis sense el record de la millor
època de la teva vida!

15€

*IVA incluido

COM FUNCIONA?
Puges una fotografia teva a la nostra web,
seguint les indicacions, i nosaltres ens
encarreguem de la resta.

INCLOU
· EDICIÓ de la fotografia amb el vestuari
protocol·lari acadèmic.
· LA TEVA FOTO EDITADA en format
DIGITAL.
· Orla DIGITAL amb tots els alumnes.

PACK ONLINE PLUS
-No renunciïs a l’orla per a emmarcar!

COM FUNCIONA?

20€
*IVA incluido

Puges la fotografia a la nostra web, seguint les indicacions, i
nosaltres ens encarreguem de la resta.

INCLOU
·EDICIÓ de la fotografia amb el vestuari protocolari
acadèmic.
· LA TEVA FOTO EDITADA en format DIGITAL.
· Orla DIGITAL amb tots els alumnes.
· 1 ORLA PETITA impresa amb tots els alumnes.
· 1 ORLA GRAN impresa amb tots els alumnes.
· La mida de cada orla impresa és proporcional al
número de persones que hi apareixen.
· ENTREGA a la facultat o al nostre estudi, amb CAIXA
de protecció.

PACK PRESENCIAL
Viu l’experiència a la teva mida!

COM FUNCIONA?

26€
*IVA incluido

-Et registres a través de l’enllaç que t’enviem i esculls el
dia i l’hora per fer-te la fotografia.

INCLOU
· FOTO DIGITAL INSTANTÀNIA EMAIL.
· ORLA DIGITAL.
· 1 ORLA PETITA impresa amb tots els alumnes.
· 1 ORLA GRAN impresa amb tots els alumnes.
· La mida de cada orla impresa és proporcional al número
de persones que hi apareixen.
· PACK FOTOGRAFIES IMPRESES:
- 1 FOTO INDIVIDUAL Gran
- 3 FOTOS INDIVIDUALS mida “cartera”
- 8 FOTOS CARNET
· RETOC PERSONALITZAT *Condiciones Foto Grup pg. 13
· FOTO EDITADA DIGITAL
· ENTREGA a la facultat o en el nostre estudi, amb CAIXA
de protecció.

PACK PRESENCIAL PLUS
No et conformis i demana més!

COM FUNCIONA?

Et registres a través de l’enllaç que t’enviem i esculls
el dia i l’hora per fer-te la fotografia.

INCLOU

33€
*IVA incluido

· FOTO DIGITAL INSTANTÀNIA AL EMAIL AMB I SENSE BIRRET.
· ORLA DIGITAL.
· 1 ORLA PETITA IMPRESA AMB TOTS ELS ALUMNES.
· 1 ORLA GRAN IMPRESA AMB TOTS ELS ALUMNES.
· La mida de cada orla impresa és proporcional al número de
persones que hi apareixen.
· PACK FOTOGRAFIES IMPRESES:
- 1 FOTO INDIVIDUAL Gran
- 3 FOTOS INDIVIDUALS mida “Cartera”
- 8 FOTOS CARNET
- 1 FOTO GRAN amb Birret
- 2 FOTOS MITJANES amb Birret
- 3 FOTOS “CARTERA” amb Birret
· RETOC PERSONALITZAT
· FOTO EDITADA DIGITAL
· LA TEVA FOTO EDITADA DIGITAL I IMPRESA.
· RETOC PERSONALITZAT. *Condiciones Foto Grup pg. 13
· ENTREGA a la facultat o en el nostre estudi, amb CAIXA de
protecció.

PACK PRESENCIAL PREMIUM
Viu l’experiència al màxim!

COM FUNCIONA?
Et registres a través de l’enllaç que t’enviem i
esculls el dia i l’hora per fer-te la fotografia.

INCLOU

38€
*IVA incluido

· FOTO DIGITAL INSTANTÀNIA AL CORREU ELECTRÒNIC AMB I SENSE
BIRRET.
· ORLA DIGITAL.
· 1 ORLA PETITA impresa amb tots els alumnes.
· 1 ORLA GRAN impresa amb tots els alumnes.
· La mida de cada orla impresa és proporcional al número de persones
que hi apareixen.
· PACK FOTOGRAFIES IMPRESES:
- 1 FOTO INDIVIDUAL Gran
- 3 FOTOS INDIVIDUALS mida “Cartera”
- 8 FOTOS CARNET
- 1 FOTO GRAN amb Birret
- 2 FOTOS MITJANES amb Birret
- 3 FOTOS CARTERA amb Birret
- AMPLIACIÓ DE LA FOTO AMB BIRRET TITULADA
· RETOC PERSONALITZAT
· FOTO EDITADA DIGITAL
· LA TEVA FOTO EDITADA DIGITAL I IMPRESA.
· RETOC PERSONALITZAT. *Condiciones Foto Grup pg. 13
· ENTREGA a la facultat o en el nostre estudi amb CAIXA de protecció.

VALORS
DIFERENCIALS
COMPROMÍS
Atenció personalitzada amb qualsevol membre del nostre
equip. T’atendrem de manera personalitzada par resoldre
qualsevol dubte i ajudar-te durant tot el procés.

INNOVADORS
A través de la nostra web podràs gestionar tota la teva comanda,
així com escollir l’horari que millor et convingui per a la
realització de la fotografia. Escolliràs la fotografia al moment i la
rebràs al teu correu electrònic de manera instantània.

ESTUDI PROPI

FIDELITAT

A més de desplaçar-nos al teu centre a realitzar les
fotografies, disposem d’un estudi propi on t’atendrem i
podrem realitzar-te les fotografies i atendre’t
presencialment mitjançant cita prèvia.

Des de 1987 FOTO GRUP no ha deixat de créixer i ser fidel
als seus clients, així es demostra any rere any. Més de
10000 estudiants han confiat aquest últim any en
nosaltres per realitzar aquest record i moment tan
especial.

COM TREBALLEM?
Reunió i enviament de proposta.

Posa’t les teves millors gales per a la
foto, recorda que la rebràs a l’instant!

Creació de la sessió amb els dies
establerts.
Registre a la nostra web amb el dia i
hora que escullis. Recorda que
apareixeràs a l’orla amb el nom amb
què et registris, Fixa’t-hi bé quan
l’escriguis!
Si els dies proposats no et van bé
recorda que hi haurà "repesca" uns
altres dies en concret.

Tancament de llistes i enviament
d’aquestes per corroborar les dades.
Muntatge de l’orla i enviament per a
possibles correccions. A partir
d’aquest pas no s’acceptaran més
canvis. Tindreu uns dies per verificar
que no hi ha cap error.

Entrega d’orles.

PROTOCOL COVID 19
Com a establiment compromès amb la seguretat dels nostres clients i treballadors complim amb les mesures sanitàries
que el Govern i Sanitat recomanen per a la COVID-19.
APLICACIÓ DE LES MESURES DE SEGURETAT:
1- En registrar-vos a la web i triar dia i hora evitem aglomeracions, garantint així la distància social interpersonal i
l’aforament de l’estudi/zona de la universitat on es realitzi la sessió.
2- En entrar a la zona de fer les fotos el client s’identificarà i s’higienitzarà les mans. Un/a treballador/a de Foto Grup
li posarà la toga i el birret (en cas de ser necessari) que prèviament i posterior seran desinfectats.
3-És obligatori l’ús de la mascareta fins al moment de fer la fotografia. NOMÉS ES POT TREURE LA MASCARETA QUAN
EL/LA FOTÒGRAF/A HO DIGUI.
4-Després de realitzar la fotografia cal sortir de l’aula per a permetre el flux de gent i que no hi hagi aglomeracions.
Com que la fotografia l’enviem al moment el client pot esperar al seu company/a fora.
5- El nostre equip sempre va equipat amb l’EPI obligat per les autoritats sanitàries (mascaretes FFP2, desinfectants de
mans, de roba...)
6- Desinfectem a l’instant tots els elements que entren en contacte amb cada persona que es fa la fotografia.

SERVEIS DE GRADUACIÓ I COMPLEMENTS
BEQUES DE GRADUACIÓ

TOGUESS Y BIRRETS

FOTOS DE GRUP

BRODADES O ESTAMPADES
LOGOTIP DE LA FACULTAT
PROMOCIÓ

VENTA I LLOGUER

AMB TOGUES Y BIRRETS

CONSULTAR CONDICIONS I PREU A
FOTOGRUP@FOTOGRUP.COM

CONDICIONS FOTO GRUP 1/2
1. El client i Foto Grup acordaran les condicions de serveis, a més d’acceptar la cessió de drets d’imatge només per a realitzar el
servei complet.
2. A la nostra web et registraràs per escollir el dia i l’hora de la fotografia. Hi haurà uns dies de sessió en el centre i repesca a l’estudi
per qui no pugui assistir a la sessió del centre. Es fixarà una data límit (inamovible) per a la participació. Passada la data el client que
no s’hagi presentat abans no tindrà opció d’aparèixer a l’orla (se li podrà fer un treball a part amb un pressupost personalitzat).
3. Durant la sessió es realitzaran diverses fotos (3 fotografies seguides) a l’alumne/a perquè pugui escollir amb quina es queda. Es
retocaran les imperfeccions sol·licitades (“brillantors”, ulleres, acne, cicatrius…). No es retocaran físics ni vestuaris. No s’admetran
fotos retocades ni realitzades externament a Foto Grup.
4. Els i les alumnes d’Erasmus, podran seleccionar dates per quan tinguin disponibilitat per passar per l’estudi. Podran contactar amb
nosaltres per tractar el seu cas i l’atendrem personalment. En cas que no puguin assistir podran escollir la modalitat online.
5. Una vegada tancada l’orla es disposarà de 48 hores per demanar modificacions i comunicar possibles errors. Passada la data les
dades quedaran acceptades automàticament i qualsevol canvi que s’hagi de realitzar tindrà un cost en funció del canvi.
6. Disposem de diferents dissenys i estem oberts a qualsevol suggerència o innovació en la maquetació. Per aconseguir el millor
resultat l’equip de Foto Grup sempre estarà a la vostra disposició per aconsellar-vos.
La mida de l’orla guardarà relació amb la quantitat de persones que hi apareguin.
7. Quan l‘orla estigui maquetada s’enviarà digitalment abans de la seva impressió per a revisar els possibles errors. Hi haurà un període de
48 hores per a revisar-la. Per qualsevol modificació se’n pressupostarà el cost (variable segons la dificultat de la modificació).

CONDICIONS FOTOGRUP 2/2
8. Les orles i les fotografies són impreses al nostre laboratori professional. Complint sempre amb la màxima qualitat i celeritat.
9. L’entrega de les orles i fotografies personals es farà segons les dates pactades, i poden variar en funció de las circumstàncies. Sempre
s’intentarà acordar un dia para portar-les a la facultat. En cas de no poder entregar-se a la facultat s’habilitaran dies de recollida al nostre
estudi fotogràfic (aquesta opció també està disponible per a qui no pugui assistir el dia d’entrega).
10. El període de dipòsit per a poder recollir les orles i las fotografies caduca el 31 de desembre de l’any en curs.
11. Per a la recollida de l’orla només es necessita el tiquet de caixa (enviat al correu electrònic que s’ha utilitzat per registrar-se). En cas de
no poder assistir a la recollida es pot delegar a una altra persona enviant-li el citat correu electrònic amb el tiquet. Si no es té accés al
tiquet se sol·licitarà documentació d’identitat.
12. Per la sessió de fotos tant a la facultat com a l’estudi disposarem el vestuari necessari (toga, birret, camisa i corbata), tot i que sempre
aconsellem assistir amb una camisa blanca.
13. Foto Grup se reserva el dret a qualsevol canvi de dates segons les circumstàncies que puguin perjudicar el desenvolupament de la
feina.
14- El preu de l’orla pot anar condicionat al número de participants.
15- La fotografia retocada és pujarà quan l'orla estigui finalitzada. Podreu descarregar-la al mateix email on us enviem la fotografia el dia
de la sessió fotogràfica.

ALGUNS DELS NOSTRES CLIENTS
Confien en FOTO GRUP més de 10.000 graduats, un clar exemple del nostre compromÍs i qualitat.

FOTO GRUP
LA CASA DE LES ORLES
CONFÍA EN PROFESSIONALS

WEB
www.fotogrup.com

ADREÇA (Cita prèvia)
C/ Joan Güell, nº 149 Entlo C

E-MAIL
fotogrup@fotogrup.com

