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PRISLISTA

FOTOGRAFERING
Priserna för fotografering omfattar fotograferingstid och iordningställande av bilder för påsyn.

Vänligen notera att inga bilder ingår i fotograferingspriset.

Digitala bilder samt fotoprodukter köps till separat.

Hos mig fungerar det så att du först väljer ut dina digitala bilder, 

därefter kompletterar du med de fotoprodukter du önskar köpa.

Om du vill så kan du även beställa dina förstoringar själv från dina digitala bilder. 

Fotograferingen betalas vid bokning via Swisch eller bankgiro.

Öppettider Månd-Fredag 9.00-18.00, Lördag 9.00-13.00, Söndag enl ÖK + 100% på prislistan

Pris Fotografering atalje / utomhus

30 min lörd 60 min lörd 90 min lörd 120 min lörd

400 kr 500 kr 500 kr 600 kr 700 kr 800 kr 900 kr 1 000 kr

lämplig för t ex 1 barn lämplig för t ex syskon lämplig för t ex ateljé lämplig för t ex 

familj plus utomhus nyfödd/baby under 3 mån

Du beställer den tid du önskar för din fotografering. Barn, Familj, Porträtt, Nyfödd mm 

Rådgör gärna med mig hur lång tid som jag rekommenderar för er fotografering.

Kombinationsfotograferingar

Gravidfotografering + Nyföddsfotografering vardag lördag

60 min samt 120 min Pris 1 200 kr 1 300 kr

Gravid Nyfödd minsta köp 5 digitala bilder/tillfälle

Barnets första år vardag lördag

3 st 60 min fotograferingar 1 000 kr 1 200 kr

tre fotograferingar under barnets första år

1 vid 3-4 mån 2 vid 6-9 mån 3 vid 1 år minsta köp 5 digitala bilder/tillfälle

Om jag kommer till dig eller annan location inom 3 mil från Stenungsund

vardag lördag söndag

1 tim 1 000 kr 1 100 kr 2 000 kr

påbörjad extra tim 500 kr 600 kr 1 000 kr

lördag efter 13.00 samma taxa som söndag

Milersättning 40 kr /mil fr Stenungsund tillkommer

vid längre resa än 3 mil från Stenungsund tillkommer extra tim ers

Bröllop se separat prislista
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DIGITALA BILDER OCH FOTOPRODUKTER

Komplettera din fotografering med bilder enligt nedan.

Hos mig väljer du först att köpa Digitala bilder.

Därefter kompletterar du med fotoprodukter.

Priser för Förstoringar, Album, mm baseras på att du först köpt Digitala bilder.

(Önskar du att inte köpa Digitala bilder tillkommer Redigeringskostnad för motsvarande pris som för den digitala filen )

Priser

DIGITALA BILDER levereras högupplöst Jpeg går att göra förstoring på minst A3

Priser i samband med fotografering inom 14 dagar efter det att ni fått era bilder för påsyn

efter 14 dagar gäller efterbeställningspris + 50% på nedanstående priser

ny uppladdning av provbilder efter 14 dagar + 300 kr

1 st 5 st 10 st 15 st 20 st 30 st  40st Alla bilder

färg+svartvitt

400 kr 1 050 kr 1 850 kr 2 350 kr 2 600 kr 3 300 kr 4 000 kr 6 500 kr

210kr/st 185kr/st 155kr/st 130kr/st 110kr/st 100 kr/st enhetspris

om du köper färg+ svartvit av samma bild får du 50% rabatt på den svartvita bilden

FÖRSTORINGAR

semigloss 1 st 5 st 10 st 15 st 20 st Inramad förstoring

10X15 50 kr 100 kr 150 kr 220 kr 310 kr svart eller vit ram med vit/svart kant

13x18 150 kr 450 kr 700 kr 30x40 1 250 kr

18x24 220 kr 650 kr 850 kr 40x50 1 550 kr

24x30 320 kr 50x70 1 800 kr

30x40 410 kr

50x70 520 kr ramens mått anges

TOUSCHPLATTA

Förstoring monterad på 16 mm platta med vit eller svart kant. Laminerad som gör den extra tålig.

Kan ängas på vägg eller ställas på hylla.

Går även att få i moduler om man vill hänga flera bilder ihop.

Pris ex 30 x 40 1 050 kr

hör av dig för fler prisuppgifter

FOTOALBUM för ateljefoto och Bröllop Bröllopsalbum

Hög kvalité med linneklädd pärm i valfri färg Lyxigt otorligt vackert album i finaste kvalité.

Svart linneklädsel med omslagsbild.

stl 10 sidor 16 sidor 20 sidor går att få etui som tillval

15x15 cm 780 kr 850 kr 950 kr stl 10 sidor 16 sidor 20 sidor 30 sidor

25x25 cm 980 kr 1 100 kr 1 250 kr 25x25 cm 2 300 kr 2 850 kr 3 300 kr 3 800 kr


