Prislista

Bröllopsfotografering
Barnfotografering
Portättfotografering
Framkallning + tillval

www.fotogenicco.com

Bröllopsfotografering
Silverbröllop.
Bröllopsfoto på brudparet
1h fotografering ingår med fotoassistent.
10st bilder 10x15cm, svart album medföljer.
1st 21x30cm förstoring inramad i svart eller vit enkel elegant ram
(30x40cm) med passepartout.
Lågupplösta bilder på CD
3500 kr

Diamantbröllop.
Bröllopsfoto på brudparet med släktingar
Vigsel, in- & utmarsch samt mingel.
2h fotografering ingår med fotoassistent.
15st bilder 10x15cm, svart album medföljer.
1st 21x30cm förstoring inramad i svart eller vit enkel elegant ram
(30x40cm) med passepartout.
1st 30x40cm förstoring inramad i svart eller vit enkel elegant ram.
Lågupplösta bilder på CD
6900 kr

Bröllopsreportage ”Premium”
Fotografering hela dagen med förberedelser vigsel, bröllopsporträtt och fest. Max 8 tim ink fotoassistent
Coffetablebook 30cm & 30cm, med hela bröllopsförloppet Canvas
50x70cm med utvalt bröllopsporträtt Bildspel med musik på DVD
15099 kr
Extra Fotografering ink redigering per timme 1700 kr
Extra Fotoassistent per timme 800 kr
Retuschering & extra redigering per timme 800kr
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Barnfotografering
Jag tar väl hand om Ert barn och ser till att det blir en trevlig stund att minnas
på bild. Fotograferingen sker vanligtvis i min studio. Jag fotograferar även Ert
barn utomhus.

Bamsepaketet
Barnfotografering i studio/ utomhus
Ca 30 min fotografering
10 st kopior 10x15cm i svart dekorerat album
1 st 21x30cm (A4)
1350 kr

Lilleskuttpaketet
Barnfotografering i studio/ utomhus
Ca 15 min fotografering
5 st kopior 10x15cm i svart dekorerat album
1 st 15x21cm
850 kr

Minihoppaketet
Barnfotografering i studio/ utomhus
Ca 10 min fotografering
Porträtt, detaljbild, helkropp
3st kopior 10x15cm inramad i vit eller svart 3-ram
600 kr
Syskontillägg: +300 kr (2st extra bilder 10x15cm)
Föräldratillägg: +300 kr (2st extra bilder 10x15cm)
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Porträttfotografering
Porträtt
Porträttfotografering i studio eller utomhus
30 min fotografering
8st 10x15cm
1300 kr

Student
Studentfotografering i studio
Fotografering 20 min					
8 st kopior 10x15cm
Cd-skiva med lågupplösta ingår
800 kr

CV-fotografering
Fotografering i studio
4st passbilder ingår.
2st lågupplösta bilder mailade till er.
400kr

Familjefotografering
Fotografering i studio eller utomhus
Ca 30 min fotografering
1st 18x24cm inramad i vit eller svart elegant enkel ram
1500 kr
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Framkallning, tillval, priser
Nedan följer tillval såsom fotokopior samt förstoring mm.
Vid definitiv bokning betalas 500 kr i bokningsavgift som avdrages vid
fototillfället och återbetalas ej vid ev. avbokning.

Resor med bil, per mil 50 kr
Framkallning + förstoring 		
10x15 cm 100 kr/st 5st 400 kr
13x18 cm 150 kr/st
15x21 cm 180 kr/st
18x24 cm 200 kr/st
21x30 cm (A4) 400 kr/st
40x30 cm (A3) 750 kr/st
40x50 cm 800 kr/st
50x70 cm 910 kr/ st
60x90 cm 1100 kr/st

Inramat och klart, vit eller svart enkel ram
160 kr/st
250 kr/st
290 kr/st
330 kr/st
550 kr/st
880 kr/st
1100 kr/st (endast svart plastram)

Canvas
20x30 1000 kr
30x40 1700 kr
50x70 2200 kr
70x100 3000 kr
Bildspel på DVD 800 kr
Digitala lågupplösta, hela urvalet 200:Digitala högupplösta (3500pixlar 300 DPI) köpes om 6st på cd-skiva 1000:Papper som finns att välja mellan är Blankt, Sidenmatt, Helmatt.

Maila Er beställning på info@fotogenicco.com
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