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 med reservation för felskrivning/prisändring 

 

 



FOTOGRAFERING 

I priset för fotografering ingår er fotograferingstid och iordningställande av bilder för påsyn. 

Vänligen notera att inga bilder ingår i fotograferingspriset. När ni fått era provbilder väljer ni 

ut vilka bilder ni önskar köpa som levereras Digitalt och högupplöst. Från era utvalda bilder 

kompletterar ni sedan med era fotoprodukter så som förstoringar, album mm. 

Fotograferingen betalas vid bokning och är din bokningsavgift  (återbetalas ej). 

vid sjukdom har ni 14 dagar fri ombokning av ny tid. 

 

15 min  cv , skolfoto mm    100 kr  

60 min för barn, familj, syskon, gravid, porträtt     500 kr  

120 min för baby /nyfödd under 3 månader      900 kr  

Kom gärna 15 min innan bokad tid för ombyte innan fotograferingen. 

 

KOMBINATIONSFOTOGRAFERINGAR  

BARNETS FÖRSTA ÅR  (med nyföddsfoto) 

minsta köp 5 digitala bilder från varje fotografering från gällande prislista vid fotograferingen 

3 fotograferingar      1400 kr  

Fotografering 1: Nyfödd 120 min   Fotografering 2: 6 mån 60 min   Fotografering 3: vid 1 år 

60 min  

Valfritt tillägg : Gravidfoto 30 min utan kostnad (minsta köp 5 digitala bilder) 

  

Tre Fotograferingar inom 12 månader 

minsta köp 5 digitala bilder från varje fotografering från gällande prislista vid fotograferingen 

3 fotograferingar  a´60 min   1000 kr  

  

 



BRÖLLOPSFOTOGRAFERING   

GULD  

Fotografering Förberedelser, Porträtt och vigsel ca 5 tim 

Alla bilder ingår och levereras högupplösta JPEG på USB minne 

Vackert Album med linneklädsel 25x25 cm inkl 20 sidor, bildspel 

Pris 16 500 kr 

SILVER 

Fotografering Porträtt och vigsel ca 3 tim 

Alla bilder ingår och levereras högupplösta JPEG på USB minne 

Vackert Album med linneklädsel 25x25 cm inkl 20 sidor,  bildspel 

Pris 12 500 kr 

BRONS 

Fotografering Porträtt 1,5 tim 

Alla bilder ingår och levereras högupplösta JPEG på USB minne 

Vackert Album med linneklädsel 25x25 cm inkl 10 sidor, bildspel 

Pris 10 000 kr 

I ovanstående paket är vi oftast  två fotografer som åker till utvald plats för ert bröllop. Milersättning och ev 

parkeringsavgifter debiteras utöver dessa priser. Priserna gäller för en radie från Stenungsund med 4 mil, för 

längre resa tillkommer timdebitering 1000kr/påbörjad restim 

NI KOMMER TILL MIG 

Fotografering Porträtt (1 tim) i min trädgård. Går att bokas tidigast 4 månader innan.  

1) Alla bilder ingår och levereras högupplösta JPEG leverans via Dropbox 

+ Vackert Album med linneklädsel 25x25 cm inkl 10 sidor, bildspel     Pris 7 900 kr 

2) 20 digitala bilder leverans via Dropbox, Album 10 sidor 15x15 cm    Pris 4 500 kr 

 



DIGITALA BILDER 

Antal Pris/st 

1-4 500 kr/st 

5 st 1350kr  extra bild 300 kr 

10 st 1950 kr extra bild 200 kr 

15 st 2500 kr extra bild 175 kr 

20 st 3200 kr extra bild 160 kr 

30 st 4200 kr extra bild 140 kr 

Alla bilder färg + svartvitt enhetsbris 7000 kr 

FÖRSTORINGAR 

Semigloss .  250kr tillägg/ bild  om du inte köpt digitala bilden! 

Storlek 1 st 5 st 10 st 20 st   

10x15  150 kr 200kr 250 kr 

13x18 150 kr 350 kr 450 kr 500 kr 

18x24 180kr 450 kr 580 kr 

24x30 200kr 550 kr 

30x40 300kr 800 kr inramad  1750 kr/st 

50x70 450 kr inramad 1950 kr/st    

CANVAS 

50X70 CM MED KILRAM   16 MM    1400 KR 

WALL ART 

Bild monterad på MDF skiva som lamineras. Ett fint alternativ till Canvas 

30x40 cm  1350 kr 

50x70 cm  1850 kr 

 

FOTOALBUM 



Hög kvalité, linnekladsel i valfri färg  250kr tillägg/ bild  om du inte köpt digitala bilden! 

storlek  10 sidor 16 sidor 20 sidor 

15x15 cm  850 kr 1000 kr 1100 kr 

20x20 cm  1000 kr 1300 kr 1700 kr 

25x25 cm  1500 kr 1700 kr 1900kr 

BILDBOX 

Fin linneklädd box inkl bilder. Finns i storlekar från 10x15 cm.  

Be om prisuppgift 

 

Fråga gärna om pris på andra produkter!  

 

 

  

 


