
 
 

 Ș E D I N Ț E  F O T O  

Absolvire

Detalii:
T: 0745 042 039
E: contact@oscarfotoabsolventi.ro



PACHETE
Pachet Bronze

200 lei
Pachet Gold

250 lei
Pachet Platinum

300 lei

Ședința foto

decoruri și ținute
nelimitate

fotografii nelimitate

3 fotografii editate

 Album mărimea 15 x 15
cm

Album diriginte gratuit

- se realizează în Oscarfoto
Studio
- se fotografiază în grupe 
de câte 7 persoane/oră

Ședința foto

decoruri și ținute
nelimitate

fotografii nelimitate

5 fotografii editate

4 fotografii de diplomă

Album mărimea 20 x 20
cm

Album diriginte gratuit

- se realizează în Oscarfoto
Studio
- se fotografiază în grupe 
de câte 7 persoane/oră

Ședința foto

decoruri și ținute
nelimitate

fotografii nelimitate

7 fotografii editate

8 fotografii de diplomă

Album mărimea 25 x 25
cm

Album diriginte gratuit

- se realizează în Oscarfoto
Studio
- se fotografiază în grupe 
de câte 7 persoane/oră

*Pachetele sunt concepute pentru întreaga clasă. *OFERTĂ valabilă până pe 1 ianuarie 2022.



DECORURI

La Oscarfoto Studio vă punem la
dispoziție peste 10 decoruri în
interior și afară, garderobe, zonă
pentru make-up și un showroom în
care pot fi văzute produsele printate.

 
 



ALBUME
Realizăm albumele în atelierul propriu. 
Albumele sunt de tip fotocarte.
Fotografiile sunt imprimate în paginile
albumului.
Fiecare  elev are prima deschidere a
albumului (2 pagini) personalizată cu
fotografiile lui.
Coperta albumului poate fi configurată de
fiecare persoană, având la dispoziție
diferite materiale, texturi și culori:
CATIFEA | TEXTIL | PIELE ECOLOGICĂ



ALBUME ACORDEON

Coperta este personalizată cu fotografie
sau text.
Conține 10 fotografii.
Coperta albumului poate fi configurată de
fiecare persoană, având la dispoziție
diferite materiale, texturi și culori:
CATIFEA | TEXTIL | PIELE ECOLOGICĂ

 
 



Tablouri tipărite pe pânză 
pe diferite dimensiuni.

 
 
 
 
 

TABLOURI CANVAS



CUTII PENTRU AMINTIRI
Coperta poate fi pesonalizată individual cu
fotografie.
Conține câte o fotografie a fiecărei
persoane din clasă.
Pe spatele fotografiei, fiecare elev poate să
scrie câteva cuvinte sau gânduri bune
colegilor.

 



S.C. OSCAR FOTO S.R.L. Asigurăm 100% respectarea tuturor măsurilor de siguranță.

oscarfoto_absolventi

OscarfotoAbsolventi

0745 042 039

contact@oscarfotoabsolventi.ro

Programați o întâlnire la Oscarfoto Studio:
Nojorid, str. Crinului 18-19, Bihor 

www.oscarfotoabsolventi.ro


