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POLFOTO og ’Her & Nu’ indgår strategisk samarbejde
__
Fremover vil der kunne findes ’Her & Nu’ billeder af kendte og kongelige på polfoto.dk.
Foreløbig er 140.000 billeder fra de sidste ti år gjort tilgængelige, og der vil løbende
komme flere billeder.
Med samarbejdet får ’Her & Nu’ del i POLFOTOs store netværk i den danske mediebranche,
imens POLFOTO vil kunne tilbyde en helt ny samling af billeder til sine mange brugere.
Bureauchef Claus Lunde fra POLFOTO udtaler:
”Det er vigtigt for os på POLFOTO at gøre endnu mere dansk billedmateriale tilgængeligt for
vores kunder. ’Her & Nu’ råder over en unik samling, som nu kommer en masse billedbrugere til
gode”.
Også ’Her & Nu’ glæder sig over samarbejdet, og chefredaktør Michael Rasmussen udtaler:
”Vi har længe været på udkig efter en samarbejdspartner, der kunne håndtere de mange
billeder, vi producerer, og stille dem til rådighed for nye brugere. Vi har altid prioriteret det gode
billede på ’Her & Nu’ og føler kun, at det er en fordel, hvis også andre kan få glæde af
billederne, efter de har været trykt i vores blad.”
Billederne fra ’Her & Nu’s’ fotografer vil i fremtiden løbende indgå i POLFOTOs base, hvor de
kan søges frem på polfoto.dk af alle registrerede brugere.
__
For yderligere oplysninger:
Bureauchef Claus Lunde, POLFOTO, tlf. 3347 1140 eller mobil 4043 8500

Info
Her & Nu’s billedarkiv er i de seneste uger blevet gjort tilgængelig på POLFOTO. Billederne er alle taget af Her &
Nu’s fotografer i løbet af de seneste ti år. Med samarbejdet bliver billederne tilgængelige for en langt større gruppe
billedbrugere gennem POLFOTOs store netværk i den danske mediebranche.
Samarbejdet skal ses som et fornuftsægteskab, hvor Her & Nu får del i POLFOTOs netværk, mens POLFOTO kan
tilbyde en helt ny samling med billeder af kendte og kongelige til sine mange brugere.

