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De Persoonlijke Fotogravure Insignia van MY iMenso biedt 
u de mogelijk heid om al uw dierbaren dicht bij uw hart te 
dragen. U kunt tot 5 foto’s laten graveren op 1 insignia. En op 
de achter  kant blijft er dan nog voldoende ruimte voor namen 
of bij voor beeld een favoriete uitspraak. Alle gravures worden 
geleverd in 925 zilver, gerodineerd, verguld of rosé verguld.

Design A-1 (€89.95)*

Graveer één persoon, dier of item op de 33mm gravure insignia.

Uw foto wordt eerst digitaal uitgeknipt waarbij de achtergrond wordt 
verwijderd. Daarna wordt de foto ingevoerd in de speciale software 
van de printer.

zie ook opties 1-4

Design A-2 (€99.95)*

 
Graveer één persoon, dier of item op de 33mm gravure insignia + 
tekst vlak. 

U kunt kiezen uit de onderstaande lettertypes. (zie lettertypes)

zie ook opties 1-4

Design A-3 (€99.95)*

Graveer één persoon, dier of item op de 33mm gravure insignia + 
tekst rond. 

U kunt kiezen uit de onderstaande lettertypes. (zie lettertypes)

zie ook opties 1-4

* Alle prijzen zijn inclusief zilveren Insignia + glaasje

Graveer één persoon, dier of item op de 33mm gravure insignia.

Uw foto wordt eerst digitaal uitgeknipt waarbij de achtergrond wordt 
verwijderd. Daarna wordt de foto ingevoerd in de speciale software 
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Design B (€99.95 / €139.95)*

Graveer 2-5 foto’s op een 33mm gravure.

Elke foto wordt separaat digitaal uitgeknipt en geplaatst in een 
optimale samenstelling.

Per foto komt er €10,- bij. 2 foto’s is €99,95.

zie ook opties 1-4

Design C (€69.95)*

 
Graveer een tekst naar keuze op een 33mm insignia. Hierbij is 
alles mogelijk zolang het er maar op past. Eventueel kunt u op de 
achterkant ook tekst plaatsen. U kunt de voorkeur van uw lettertype 
aangeven.

zie ook opties 1-4

Design D-1 (€69.95)*

Graveer een vlakke tekst bij één van de standaard gravures
bijvoorbeeld: 33-0618

zie ook opties 1-4

Design D-2 (€69.95)*

Graveer een ronde tekst bij één van de standaard gravures
bijvoorbeeld: 33-0291

zie ook opties 1-4

* Alle prijzen zijn inclusief zilveren Insignia + glaasje
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Design E (€59.95)*

 
Graveer een ronde tekst bij één van de covers 
bijvoorbeeld: 33-0723

zie ook opties 1-4

Design K (€79.95)*

 
Graveer één persoon, dier of item op de 24mm gravure insignia.

Uw foto wordt eerst digitaal uitgeknipt waarbij de achtergrond wordt 
verwijderd. Daarna wordt de foto ingevoerd in de speciale software 
van de printer.
Wij plaatsen standaard het hoofd met een stuk van de hals en borst.

zie ook opties 1-4

Design L (€59.95)*

Graveer een tekst naar keuze op een 24mm insignia. Hierbij is alles 
mogelijk zolang het er maar op past. U kunt de voorkeur van uw 
lettertype aangeven.

zie ook opties 1-4

Opties
Optie 1 (€20.-):  Graveer een rechte tekst op de achterkant van Uw insignia.
Optie 2 (€20.-):  Graveer een ronde tekst op de achterkant van Uw insignia.
Optie 3 (€50.-):  Graveer 1 persoon, dier of item op de achterkant van Uw insignia.
Optie 4 (€60.- / €99.95):  Graveer 2-5 foto’s op de achterkant van Uw insignia.

Lettertypes:
Arial

ABCDEFghijkl.,;:$%12309 

Bodoni

ABCDEFghijkl.,;:$%12309 

Lucida Calligraphy

ABCDEFghijkl.,;:$%12309
Lucida handwriting 

ABCDEFghijkl.,;:$%12309

* Alle prijzen zijn inclusief zilveren Insignia + glaasje
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Uw foto wordt eerst digitaal uitgeknipt waarbij de achtergrond wordt verwijderd. Daarna wordt 
de foto ingevoerd in de speciale software van de printer. Hierbij is het belangrijk om te weten: 
deze software ziet wit als iets en zwart als niets. Een schaduwvlek in de foto resulteert in geen 
print en een overbelichting resulteert een overmatige print.

Beschikt Uw klant niet over een goede foto dan kunnen wij proberen een “slechte” foto te 
corrigeren. Dit kan vanaf €20,- (adviesprijs). per foto. Bidprentje, krantenknipsel, scans van zelf 
geprinte foto’s zijn onbruikbaar.

Aanlevering:
-e-mail:   - Bij voorkeur de foto e-mailen met vermelding van de naam van de 
      consument (opdrachtgever). Indien U de foto zelf scant zorg er dan voor 
      dat U bij het doorsturen een hoge resolutie gebruikt.(min 100kb). De 
      naam van Uw klant gelieve als naam aan het document geven. 
     - Aanlevering uitsluitend aan de juwelier.

-webshop:  - Ga naar onze offi ciële MY iMenso webstore.  www.myimenso-store.eu
     - Bij persoonlijke gravures kunt u uw keuzes maken en de foto(‘s) uploaden.

-post (€10.- extra): - Zorg ervoor dat de foto tijdens het transport niet kan kreuken.
     - Vermeldt op de achterkant van de foto met een sticker of een post-it Uw 
        bedrijfsnaam en de naam van de klant.
     - Gebruik geen paperclip op de foto!
     - Aanlevering uitsluitend aan de juwelier.

Dit is de perfect foto: 

  
  - duidelijk en scherp
  - goed belicht
  - geen schaduw
  - goed contrast tussen de haren en de rest
  - er mist geen deel haar of hoofd

Dit is onbruikbaar: 

  
  - overbelicht op de kin en voorhoofd
  - schaduw wang en haar
  - te donker
  - er mist een stuk hoofd
  - zonnebril

  
  - duidelijk en scherp
  - goed belicht
  - geen schaduw
  - goed contrast tussen de haren en de rest
  - er mist geen deel haar of hoofd


