
Loveshoot prislista
SKA NI INTE GIFTA ER MEN DU VILL GÄRNA HA BILDER PÅ DIG OCH DIN ÄLSKLING?

SKA NI HA ETT LITET BRÖLLOP OCH VILL GÄRNA HA VACKRA PORTRÄTT TAGNA?
HAR NI GIFT ER MEN AV OLIKA SKÄL VILL HA NYA BILDER TAGNA PÅ ER?

LÅT MIG FÖRESLÅ EN LOVESHOOT!

Paketen

HEY I LIVE SKÅNE JUST LIKE YOU!

En vacker fotografering i naturen under 2 h
35 högupplösta bildfiler i både färg och svartvitt

Leverans genom ett galleri online

3600 kr + resekostnad på 45 kr milen från Malmö
(vid resa längre än 30 minuter tillkommer en kostnad på 500 kr)

 

WE WANNA FLY YOU OUT OF THE COUNTRY OR 
CATCH YOU ON ONE OF YOUR MANY TRAVELS!

En vacker fotografering i naturen under 2 h
35 högupplösta bildfiler i både färg och svartvitt

Leverans genom ett galleri online

5200 kr + resekostnad från Sverige

BRA ATT VETA
En loveshoot går inte att boka på fredagar och lördagar från april till november.
Ljuset är vackrast sent på dagen, jag fotograferar gärna sista timmarna av ljus.
En bokad fotografering går att avboka fram tills 24 timmar innan avtalat tid, 

skulle kunden olyckligtvis missa detta faktureras en kostnad på 500 kr. 
Inom två veckor efter er fotografering får ni ett galleri online med era bästa 
bilder, utifrån detta galleri väljer ni era valda bilder. När dessa är klara får ni ett 
nytt galleri där ni enkelt kan ladda ner både högupplösta och lågupplösta bilder.
Högupplösta bildfiler, som ingår i alla paketen, innebär att ni själva kan göra 
obegränsat antal kopior i olika storlekar(rättigheterna till bilderna tillhör i 

grunden fotografen, men ni är fri att använda bilderna för privat bruk).
Galleriet är online 30 dagar efter leverans vilket ger er gott om tid att ladda ner 

era filer flera gånger. Önskar ni leverans även på USB se under TILLVAL.
Alla priser än inklusive moms.

TILLVAL
Fotobok 19X19 cm med alla era bilder 1200 kr
Fotobok 28X28 cm med alla era bilder 1900 kr

Leverans av bilderna även på USB: 300 kr
Köp av fler bildfiler än vad som ingår i valt paket: 

1-20 bildfiler 150 kr per bild / 21-50 bildfiler 130 kr per bild

PAPPERSKOPIOR
Med era högupplösta bildfiler beställer ni enkelt egna papperskopior men önskar 

ni att jag gör det år er kostar det följande.
Kostand för frakt tillkommer på priset

10x15 30 kr     13x18 80 kr
18x24 130 kr    21x30 170 kr
30x40 340 kr    50x70 650 kr


