PRISLISTA PORTRÄTT 2017
Avser enkle porträtt, familje, par och gravid

PORTRÄTT - PAKET 1

EVENT - FEST - KALAS

‣
‣
‣
‣
‣

‣
‣
‣
‣
‣

Fotografering 30 minuter i studio eller ute i naturen när studion
Personligt bildvisning el. webbgalleri
8 st. högupplösta bildﬁler levereras via download
30 st. lågupplösta bildﬁler från webbgalleriet via download
Fler personer i detta paket - lägg till kr. 600,-/pers

Dokumentation av fest, dop eller kalas med vackra bilder
Personligt och lösenordsskyddad webbgalleri
Alla bilder högupplösta på CD/DVD ca. 50st./tim
Mobile App med favoriterna
Bokning min. 2 timmar

kr. 1.800,-

kr. 1600/tim

PORTRÄTT - 2 PERSONER

EXTRA DIGITALE BILDFILER

‣
‣
‣
‣
‣

‣ 1 st. full bearbetade högupplöst bildﬁl via download
‣ 5 st. full bearbetade högupplösta bildﬁler via download

Fotografering 45 minuter i studio eller ute i naturen när studion
Personligt bildvisning el. webbgalleri
15 st. högupplösta bildﬁler levereras via download
40 st. lågupplösta bildﬁler från webbgalleriet via download
Fler personer i detta paket - lägg till kr. 200,-/pers

COFFEE TABLE BOOK
kr. 2.800,-

PORTRÄTT - FAMILJ
‣
‣
‣
‣

kr. 300,kr. 1.200,-

Fotografering 1,5 timme i studio eller ute i naturen när studion
Personligt bildvisning el. webbgalleri
50 st. högupplösta och lågupplösta bildﬁler leveras via download
Mobile APP med dina favoriter.

Ett album med personligt design, tryckt på äkte fotopappet. Bilder på heluppslag och med
hårt foto omslag.
‣ Coﬀee Tabel Book 24 sidor 20x20 cm, 26 bilder
kr. 2.100,‣ 2 extra sidor i Coﬀee Table Book
kr. 200,‣ Coﬀee Tabel Book 24 sidor 28x28 cm, 40 bilder
kr. 5.300,‣ 2 extra sidor i Coﬀee Table Book
kr. 300,-

LINNEN - ALBUM
kr. 3.800,-

HEMMA HOS FOTOGRAFERING
Alla porträttpaket kan bokas som en hemma hos fotografering, vilket betyder,
att jag kommer till er. Detta passar perfekt för er som vill fotograferas i egen miljö.

En exklusiv serie av albums i svart linnen. Bilderna monteras med passpartout och
levereras i en matchande BOX.
kr. 1.495,‣ Album 17 x 17 cm m/satin band, 8 bilder 9x13 cm
kr. 145,‣ Extra bild 9x13 cm monterad (max 4 st)
kr. 1.895,‣ Album 21 x 21 cm m/satin band, 8 bilder 12x17 cm
kr. 185,‣ Extra bild 12x17 cm monterad (max 4 st)

Tilläg till paket pris från kr. 800,-

HELG FOTOGRAFERING
PRESENTKORT
Ge bort ett presentkort till en du vill överraska med en annorlunda present. Det kan till
exempel vara till dop, ett kalas eller något helt tredje. Presentkortet kan användas som
betalning på en fotografering, album eller förstoringar och är giltig i 1 år.

Önskar ni eran fotografering under en helg så är det också möjligt.
Tilläg till vanligt porträtt paket
kr. 500,-

INFORMATON & VILLKOR

Fototid:
1 timmes fotografering är från ni kommer till vi är klara så eﬀektiv fototid är 30/45 min. är ni
en familje som skal fotograferas rekommendera jag alltid att ni bokar 1,5 timme (paket
familj).

Faktura avgift:
Tillkommer med 25 kr./faktura.

Priser:
Alla priser är inkl. moms och gäller för fotograferingar under 2017.
Webbgalleriet:
Beroende på säsong så vill era bilder vara klara till visnining i webgalleriet inom 1-2 veckor.
Webbgaleriet är lösenordsskyddad

Bildstorlek:
Alla bilder angivet i de olika paket, levereras högupplösta lättare redigerade i 30x40cm via
download.

Bildleverans:
Bilder och album skickas med posten och enbart med avi. priser från 200,- Ni är också
välkommen att hämta hos mig i min studio efter avtalat tid.

Transport
Kan tillkomma vid hemma hos fotograferingar med 5,-/km efter avtal - fråga gärna.

Användningsrätt:
Jag förbehåller mig rätten att använda bilderna för ägan marknadsföring på tex. min
hemsida, blog, Facebook eller annan social media och bildbank om inte annat skriftligen
avtalats.

Bokning:
Vid bokning skickas en faktura på kr. 500,- bokningen är bindande och bokningsavgiften
återbetalas inte om tiden avbokas och ingen ny tid bokas in.

Kontakta mig:
email: annette@kongsmark.se Telefon: +46 (0)70 592 0 511 Adr: Kongsmark Foto AB
Garnet 29, Björkbacka Strand, 193 41 Sigtuna
Innehar F-skattesedel

