דף הנחיות ודגשים לבחירת תמונות לאלבום הדיגטלי.
בשעה טובה יש לכם את התמונות עכשיו הכל תלוי בכם ,אנא עקבו אחר ההוראות הרשומות בדף זה ,בחרו את התמונות מהר ככל
האפשר והאלבום יצא לעיצוב בהקדם ולאישורכם במייל ,ולאחר אישורכם האלבום יועבר לדפוס.
•
•
•
•

•

יש לבחור את התמונות הטובות ביותר עד  230תמונות ,קחו בחשבון שכמות התמונות באלבום תיהייה עד .200
להחזיר דיסק צרוב עם התמונות הנבחרות )ולשמור העתק של הדיסק אצלכם כמובן(.
יש לבחור כריכה מן המבחר הקיים באתר )לחץ כאן לצפיה במבחר הכריכות(.
נא לעקוב בקפידה אחר ההוראות הבאות:
 oיש לבחור את סוג ומספר הכריכה ע"פ הטקסט המופיע בתחתית התמונה )יש ללחוץ על התמונה ע"מ לצפות בסוג
ומספר הכריכה(.
 oיש למלא את הטופס על כל פרטיו )שם הכלה  /חתן  /דוא"ל  /תאריך האירוע  /סוג כריכה  /מספר כריכה(.
 לאחר מילוי הטופס תקבלו מייל אשר מאשר את בחירתכם.
מיון וסידור התמונות בתיקיות לפי הנושאים הבאים:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

תמונות מההכנות )איפור \ התארגנות חתן(.
תמונות מצילומי החוץ.
תמונות עיצוב אולם.
תמונות מקבלת פנים.
תמונות משפחה )תמונות של הזוג ,משפחת הכלה ,משפחת החתן(
תמונות כתובה.
תמונות חופה.
צילומי שולחנות.
תמונות מהמסיבה.

)אם ישנם תמונות שחובה שיופיועו באלבום צרו תיקיה "חובה באלבום" ,אם ישנה תמונה שמעדיפים בגדול אנא ציינו זאת גם
בתיקיה "בגדול" ,במידה ויצרתם את התיקיות הללו צרו אותם בתוך התיקיה המתבקשת ע"פ הנושא(.
•
•
•
•

•
•
•
•

•

גודל האלבום הינו .30X60
האלבום מורכב מ  60עמודים ) 30דפים( כל תוספת תחויב בשתלום של  100ש"ח לעמוד.
העיצוב אינו כולל ריטושי תמונות ,כל ריטוש יחויב בתשלום )יתומחר בנפרד(.
ניתן לשנות את תוכן העיצוב )עד  10קבצים ללא תשלום( ז"א להחליף תמונה בתמונה ,חשוב לציין באיזה תמונה אנו
מעוניניים במקום דוגמה לציין עמוד מס'  3תמונה ראשונה מימין )שם הקובץ( ב )שם הקובץ( ,כל שינוי נוסף יחויב ב  25ש"ח
לקובץ.
במידה וישנם שינויים ,יש לרכז אותם למייל אחד ולשלוח ,ולא כל שינוי בנפרד.
אין לשנות את שם התמונות )הקבצים(.
אין לעבד את התמונה או להוריד מאיכותה המקורית.
תוך  21ימי עסקים מיום מסירת הדיסק )לצלם( עם תמונות הנבחרות  ,תועבר אליכם הסקיצה בדוא"ל לאישור ,ולאחר
האישור יועבר האלבום לדפוס ,במידה והסקיצה לא תאושר בתוך  10ימים מיום קבלתה ,תחשב כהסכמת הלקוח לעיצוב
המוצע והאלבום ימסר לדפוס.
במידה והוזמנו אלבומי הורים עיצובם יהיה זהה לאלבום הזוג רק הגודל משתנה.
שיהיה בהצלחה!!!
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