
En bulle i ugnen
Går du i väntans tider och vill passa på att föreviga denna tid? Jag erbjuder fyra olika paket för

gravidfotografering. Jag tycker det är finast att fotografera utomhus och gör det under hela året.
Det vackraste ljuset finner vi sent på dagen, cirka en timme innan solen går ner. Ta gärna med flera
ombyten så du får större variation på bilderna. Vilken vecka du vill bli fotograferad i är helt upp till
dig, men jag brukar rekommendera mellan vecka 21 och 35. Vill du att din partner och eventuella
syskon ska vara med går det självklart bra.I nom 2 veckor efter fotograferingen får du ett online 
galleri med dina bästa bilder på mail och utifrån detta väljer du vilket bildpaket som passar dig.

DETTA INGÅR I ALLA MINA PAKET
• Fotografering 50-70 minuter i en av Malmös parker (se tillval för foto på annan ort)

• Högupplösta bilder vilket innebär att du själva kan göra kopior och förstoringar
• Alla val i både färg och svartvitt med enklare bildbehandling

• Alla högupplösta bilder även anpassade för webben
• Leverans av bilderna digitalt genom galleri online

BRA ATT VETA
Gravidfotografering går inte att boka på lördagar och endast vissa söndagar.

En bokad fotografering går att avboka fram tills 24 timmar innan avtalat tid, 
skulle kunden olyckligtvis missa detta faktureras en kostnad på 500 kr. Vid 
dåligt väder flyttar vi fotograferingen till ett annat datum. Vid försening med 
mer än 30 minuter efter avtalad tid tillkommer en extra kostnad på 200 kr. 
Högupplösta bildfiler, som ingår i alla paketen, innebär att du själv kan göra 
obegränsat antal kopior i olika storlekar. Rättigheterna till bilderna tillhör i 

grunden fotografen, men du är fri att använda bilderna för privat bruk.
Alla priser än inklusive moms.

TILLVAL
Leverans av bilderna även på USB: 300 kr

Köp av fler bildfiler än vad som ingår i valt paket: 
1-15 150 kr per bild / 16-30 130 kr per bild

Alla priser är för fotografering i Malmös parker, för fotografering 
utanför Malmö (längsta resa 1 h från Malmö bilväg) tillkommer en 

extra avgif t på 800 kr samt milersättning på 40 kr/mil 

PRINTAR & FOTOBOK
Papperskopior och fotobok ingår inte men går att köpa till i samtliga paket.

Boken trycks på äkta fotopapper med hög tryckkvalitet där varje sida har 
designats förhand. Den går att beställa i storlekarna 19x19 cm och 28x28 cm, 

priserna börjar på 950 kr.

PAPPERSKOPIOR
10x15 30 kr     13x18 80 kr

18x24 130 kr     21x30 170 kr
30x40 340 kr     50x70 650 kr

Lilla
10 bildfiler i färg & svartvitt 2200 kr

Mellan
20 bildfiler i färg & svartvitt 2900 kr

Stora
30 bildfiler i färg & svartvitt 3700 kr

Mega
50 bildfiler i färg & svartvitt 5300 kr


