Prislista Fotograferingar

Alla priser gäller för endast fotografering om inget annat anges.
Förstoringar, Album och Digitala Filer säljs separat.
Dessa priser gäller för ordinarie öppettider på vardagar.
För helgpris gäller minsta debitering 3.800:-.

Porträttfoto

Klassisk Porträtt Fotografering		
Enkla stilrena porträtt				
CV Fotografering			
Porträttfoto för hemsida/CV inkl 4 digitala bilder för web
Fine-Art Porträtt			
Här jobbar vi med annorlunda ljussättning samt 		
					
stämning I bilderna. Detta är mer tidskrävande än		
					de klassiska porträtten.

1.195:2.495:1.995:-

Lilla barnfotograferingen		
Enkel klassisk barnfotografering av ett barn.		
Stora barnfotograferingen 		
Två miljöer, klädbyte. Vi fotograferar ett större antal bilder.
Utomhus fotografering			
Fotografering i utomhus miljö nära studion.			
“Hemma hos” fotografering		
Vi kommer hem till er och fotograferar, mycket mer 		
					
personlig fotografering då denna sker i en miljö där
					man känner sig hemma. 			
Syskonfoto tillägg till barnfotografering Som tillägg till ordinarie fotografering			
Endast syskonfotografering		
Fotografering av 2-5 syskon. kostnad för			
					individuella bilder tillkommer.
Nyfödd				
Romantiska, mysiga, estetiska bilder, max ca 2v gamla

1.195:1.590:1.590:Fråga oss

Barn/syskon

395:1.195:från 1.495:-

Familjefotografering

2-5 personer								1.195:5-10 personer								1.995:Storgrupp upp till 20 pers						2.500:-

Gravidfoto

Härliga svartvita bilder i studio						1.495:Supermysig utomhusfotografering nere vid havet i solnedgång		
2.595:-

Morgongåva Sensuella bilder
Den perfekta brudgåvan. Fotografering I studio med ett sensuellt och konstnärligt ljus. Vi jobbar med skuggor och
effekter. Vi framhäver det vackra hos dig.
Vackra sensuella bilder i studio						1.995:Makeup/hårstylist tillkommer						fr. 600:Möhippa/svensexa
		
				
Fråga oss!

Reklam och Företagsfotograferingar

Vi har en omfattande verksamhet riktad mot företag. Våra uppdrag innefattar all form av reklam,
industri, produkt samt porträttfotografering och presentationsmaterial vilket kan innefatta mässbilder,
Roll-ups, hemsidor eller reportage m.m. Kontakta oss för offert!
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