Ønsker dere å dekorere hotellet med flotte bilder fra vår fantastiske by? Jeg har
mange unike bilder fra vår billedskjønne by tatt fra ulike vinkler og til alle
årstider. Bildene kan brukes til forstørrelse på fotolerret, akrylglass, print på
tapet, rammes inn - eller brukes på hotellets nettsider.

Her er et eksempel fra Best Western Hotell Hordaheimen:

Solnedgang over Bergen havn. Bildet er printet på tapet (fototapet).
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Flere eksempler fra Best Western Hotell Hordaheimen

Solnedgang over Nordåsvannet. Bildet er printet på tapet (fototapet).

Storm ved Golta i Øygarden. Bildet er printet på tapet (fototapet).

Interiørarkitekt Kari Ruud var min oppdragsgiver i forbindelse med utsmykningen
på Best Western Hotell Hordaheimen.
Tlf. 930 64 085 E-post: post@kari-ruud.no
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Fotograf Svein-Magne Tunli – www.tunliweb.no

Et lite utvalg av mine Bergensbilder

Høst i Nygårdsparken.

Vinterstemning på Ulriken.

Bergen gløder.

Gamle Bergen.

Statsraad Lehmkuhl.

Gamlehaugen.

Fantoft stavkirke.

Bryggen.
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tunliweb.no
«Bringing the Outdoors – Indoors»

De siste årene har jeg benyttet et Canon 5D proffkamera som har en oppløsning på 21 megapiksler. Dette gir
en kvalitet som gjør det mulig å printe bildene i store formater med høy kvalitet.
Du finner et utvalg av mine bilder i mitt Bergensgalleri på websiden:
www.tunliweb.no/SM/alb_Bergen.htm
Klikk gjerne på engelsk versjon for bedre layout. Nederst på min webside er det en link videre til flere
bilder som ligger på Google Earth. Jeg har mer enn 11,5 millioner «views» på Google Earth.
Ønsker du å få tilsendt et utvalg av mine Bergensbilder på en CD så ta kontakt!
Jeg gir gjerne et uforpliktende tilbud på bruksrett til mine bilder for print eller bruk på websider. Kunden får
da tilsendt originalfilen i full oppløsning og kan selv printe bildet i ønsket format og utførelse hos det
fotolaboratoriet han selv ønsker å benytte.

Se flere av mine bilder på
www.tunliweb.no
Bilder fra Bergen i mitt Galleri på
www.tunliweb.no/SM/alb_Bergen.htm

Svein-Magne Tunli
Tlf. 902 36 553
post@tunliweb.no
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