
Porträttfotografering, bra att veta 

Fotografering  
Ring och boka tid för det fotograferingspaket som passar just er. Gemensamt för alla är att vi 
alltid lyssnar till era önskemål innan fotografering och jobbar sedan med olika ljussättningar, 
bakgrunder och rekvisita. En fotografering ska vara en rolig upplevelse så när vi fotar barn leker vi 
oss fram till skratten.  
Tänk på att tidlösa färger på kläderna är bra då fokus ska ligga på ansiktet och inte på stora tryck 
och skrikiga färger. 
 

Visningstid 
En personlig visningstid ingår i alla paket, direkt efter fotograferingen eller vid ett senare tillfälle. 
Då går vi igenom era bilder och ni väljer ut era favoriter. Vi presenterar olika produkter och 
bildlösningar.  

 
Betalning 
Fotograferingskostnaden betalas alltid vid fototillfälle. De produkter som ni väljer att köpa 
betalas efter visningen och kan delas upp på flera tillfällen. 
 
Vi förbehåller oss att göra skyltbilder och använda bilderna i vår egen marknadsföring. 

 

Våra fotograferingspaket 

Detta ingår i alla paket: 
 Fullt utrustad studio 

 Personlig bildvisning då ni får välja produkter och ta del av våra erbjudanden. 

 En specifik summa att köpa produkter för när man beställer bilder senast en månad efter 
fotograferingsdatum 

 Samtliga beställda bilder ingår utan extra kostnad som lågupplösta filer. 

 Arkivering av filerna på vår backupserver 

 

”Lifestyle” 1795:- 
500:- till produkter 

Fotografering i studion, 
på valfri plats eller 

kanske både och. Vi 
jobbar tillsammans 

under ca 2 tim så det 
finns tid för mycket 

kreativitet och 
personliga ideér. 

”Standard” 995:- 
400:- till produkter 

Vi fotograferar i studion 
eller närmiljö ca 60 min. 
Det finns tid för mycket 
variation och klädbyten. 
Paketet passar familjer, 
grupper eller personer 

som vill ha mycket bilder 
att välja bland. 

”Mini” 695:-     
300:- till produkter 

Vi tillbringar ca 30 min i 
studion där vi fotar olika 

variationer enligt 
önskemål.  

Paketet passar främst 
enskilda barn och vuxna. 

Gäller vardagar. 

 
 


