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Det här hittar du hos oss på Sesamphoto:
☺ Bildbank på internet. I vår bildbank på nätet hittar du bilder
från hela världen men framför allt ett enormt utbud med bilder från
Sverige och i synnerhet Skåne nordväst! Här finns naturbilder,
detaljbilder, evenemangsbilder, industri- och designbilder och
mycket mera. Gå gärna in på vår hemsida och registrera dig för
att sedan titta på våra fina bilder.
☺ Fotouppdrag av alla sorter inklusive flygfotouppdrag!
☺ Tavlor och utsmyckningar med unika bilder från vårat
arkiv. Sesamphoto har smyckat många kontor och allmänna
utrymmen runt om i nordvästra Skåne. Vi hjälper er att skräddarsy
en kollektion som är unik för era väggar.
☺ Böcker och trycksaker. Sesamphoto har givit ut flera böcker
däribland de kända flygfotoböckerna ”Helsingborg från ovan” samt
”Skåne – lika grant från ovan”. Till jul ger vi ut nästa bok
”Landskrona-Ven från ovan”. Vi gör även enkla broschyrer, vykort
och kalendrar.

Advokatfirman Mannheimer Swartling är
en av företagen som har anlitat
Sesamphoto för att bildsätta sina väggar.

☺ Utställningar. Under sommaren 2007 gjorde Sesamphoto på
uppdrag av Helsingborgs kommun, en enorm flygfoto utställning
med 80 storformatsbilder på torget framför Dunkers Kulturhus i
Helsingborg. Snart kommer en liknande utställning göras i
Höganäs. Sesamphoto har fått stor uppmärksamhet från olika
kommuner, organisationer och företag som vill använda de 40
montrarna för utställningar. Mer är att vänta framöver!

Våra fotografer:
Vi börjar med att presentera våra
ägare Annika och Bertil. Båda är
grafiker i grunden. Annika är från
Stockholm och Bertil kallar sig
skämtsamt ” en gruvunge från Bjuv”.
Naturfotografering ligger dem varmt
om hjärtat och de älskar att resa och
dokumentera allt ifrån Norrlands
midnattsken och Skånes rapsfält till
sköldpaddorna på Galapagosöarna.
Annika är unik i sitt sätt att fotografera
närbilder. Bertils senaste passion är
flygfotografering som har bidragit till
fantastiska böcker och utställningar.

Fakta om Sesamphoto:
Sesamphoto AB ägs och drivs av
Annika och Bertil Hagberg som i
sin tur har ett 20-tal fotografer som
är knutna till byrån. Tillsammans
med dem och ett antal leverantörer
och samarbetspartners skapas en
organisation på ca 40 personer
som arbetar med Sesamphoto.
Sesamphotos mål är att bli Skåne
nordvästs bästa bildbyrå (om vi
inte redan är det?!) och på sikt
Öresundsregionens bästa bildbyrå.
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