Prislista Morgongåva 2018
Skal du gifta dig eller kanske skal din bästis gifta sig, då är en morgongåva den helt perfekta och personliga gåva att ge bort.
Överraska och ge bort vackra och sensuella bilder av dig till din blivande, till din sambo eller din man om du redan är gift - det är aldrig för
sent att ge bort något helt unikt och personligt.
Skal ni ha möhippa så är en boudoir fotosession en oförglömlig upplevelse för alla som är med. Lyx och skratt kombineras med en
fantastisk boudoir fotografering, som gir ett egoboost.
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MORGONGÅVA 2
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1 timmes fotografering
webbgalleri med bilder för urval
10 st. 10x13cm eller 15x15cm bilder i svart-vit/färg
samma bildﬁler som ovan högupplösta
Din hemlighet levereras i lyxig svart present box.

1,5 timmes fotografering
Webbgalleri med bilder för urval
10 st. 13x18cm eller 18x18cm bilder i svart-vit/färg
samma bildﬁler som ovan högupplösta
Din hemlighet levereras i lyxig svart present box

kr. 3.195,-

kr. 4.195,-

DIGITALE FILER - HÖGUPPLÖSTA

ALBUM
Du kan också välja att få dina dina vackra bilder levererad i ett
album eller en coﬀee table book . Fråga gärna, där ﬁnns mycket
att välja på.
Svart Lyx linnen album med satin band 16x16cm

kr. 745,-

Svart Lyx linnen album med satin band 21x21cm

kr. 895,-

1 st. bildﬁl högupplöst via download
5 st. bildﬁl högupplösta via download
Alla bildﬁler högupplösta via download

kr. 300,kr. 1.200,kr. 2.800,-

Uppgradera ditt paket - Prints
Extra bilder i samma storlek som i paket 1

kr. 110,-

Extra bilder i samma storlek som i paket 2

kr. 125,-

Coﬀee Table Book
Lay Flat 19x19 cm Book, 22 sidor, svart vit

kr. 2.100,-

Lägg till extra sidor i ditt album 19x19 cm

kr. 200,-
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GENERELL INFO
Webbgalleri:
Du vill alltid har tillgång till ditt personliga webbgalleri i 2 mdr.
efter du valt dina bilder.

Antal bilder i paket:
Antal bildﬁler som ingår i de 2 paket levereras i ett mix av
svart/vit och färg eller enligt avtal.

Bildleverans:
Beroende på säsong vill dina bilder vara klara till visning i ditt
webbgalleri inom 1-3 eller efter avtal vid snabb leverans.

Bokning och Betalning:
Vid bokning skickas en faktura på valt paket och betalas in på
BG 272-6446 enligt faktura, för att reservationen/bokningen blir
gällande.
Användningsrätt:
Jag förbehåller mig rätten att använda bilderna för egen
marknadsföring på tex. min hemsida, blog, Facebook,
Instagram, Google+ och Twitter om inte annat skriftligen
avtalats såklart.
Du får använda bilderna vart du vill för privat bruk. Du får inte
sälja bilderna. Önskar du att använda bilderna för kommersiellt
bruk, måste du har min skriftliga tillåtelse.

Transport
Tillkommer kr 5,- pr. km. om vi inte fotograferar i min dagsljus
studio i Sigtuna. Utan för Stockholms och Uppsalas län
tillkommer kr. 500,-

Porto:

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

Tillkommer vid bildleverans, min. 200 kr. Du är också
välkommen att hämta i min studio.

Priser:
Alla priser är inkl. moms och gäller för fotograferingar under
2018.
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