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Når fotos udtrykker din professionalisme



Når en virksomhed har brug for synlighed og opmærksomhed, er fotos og video et vigtigt signal til omverden om egen 
professionalisme. Fotos af dine produkter, medarbejdere, arbejdspladsen eller en event er en formidling af din virksomhed. 
Og i en verden, hvor kundernes opmærksomhed er vanskelig at fastholde, er det visuelle indtryk alfa og omega, når du skal 
have dit budskab ud.

Jeg har mange års erfaring i at løse opgaver, så fotos og video udtrykker netop din professionalisme.

Et signal til omverden

Fotografiske opgaver
- Produkter
- Industri
- Medarbejdere
- Arkitektur
- Mad
- Model
- Presse



Udvalgte referencer
- Mærsk   - Wally and Whiz
- Toms Gruppen   - Contex
- Nilfisk-Advance   - Focus Products 
- Orkla Foods    - Søllerød Kro
- Toyota Danmark   - Leba Innovation 
- Junckers Industrier   - Dansk Olie Genbrug
- Erik Jørgensen Møbelfabrik - Nutramino
- Mountain Top Industries - MadamAdamas
- ErgoLift   - Bisca/Karen Volf

Jeg er uddannet som reklamefotograf hos Jørgen Als i 
1986. Jeg fortsatte som førstemand hos Jørgen Als frem 
til 1999, hvorefter jeg overtog virksomheden.
 
I dag er studiet 100 m2 og ligger på Topstykket i Birkerød. 
Jeg arbejder med den nyeste teknologi og fotograferer 
derfor digitalt.

Jeg har 30 års erfaring med alle typer fotooptagelser 
- både i studie og ”i marken”. De fotografiske opgaver 
omfatter bl.a. produkt-, industri-, arkitektur-, mad-, 
model- og pressefotografering.

Avanceret digital billedbehandling inklusive retouche og 
manipulation - samt færdigbehandling til tryk, internet 
m.v. er en helt naturlig del af arbejdet, ligesom udefra-
kommende billeder let kan tilpasses og endda i et vist 
omfang “reddes” om nødvendigt. Er ønsket klassiske 
sort/hvid billeder, kan dette også opfyldes.

Jeg leverer professionelle videoløsninger, hvor speak/musik 
og levende billeder til præsentationer, demo, hjemmeside 
mv. vil gøre en forskel.

Kontakt mig for et uforpligtende tilbud eller rekvirer prisliste.











Als Fotografi v/Jan Juel
Topstykket 15 · 3460 Birkerød
Tlf 4037 0503 · jan@als-fotografi.dk
www.als-fotografi.dk Fotograf Jan Juel


