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Studiofotografering 

Välj något av porträttpaketen, eller så ordnar vi fotograferingen helt enligt dina önskemål. Även 
fotografering i utomhus- eller inomhusmiljö kan ordnas mot ett mindre pristillägg. 

Porträttfotografering i studio Brons Silver Guld 

Fotografering 1 Timme 1 Timme 1,5 Timme 

Bilder 9x12 cm i album + digital fil 9x12 cm @ 300 ppi 8 st     

Bilder 13x18 cm i album + digital fil 13x18 cm @ 300 ppi   8 st 8 st 

Förstoring 18x24 cm + digital fil 18x24 cm cm @ 300 ppi 1 st 1 st 2 st 

Förstoring 24x30 cm + digital fil 24x30 cm @ 300 ppi     2 st 

Även alla övriga bilder digitalt i ca 10x15 cm @ 300 ppi ja ja ja 

Pris 1400 kr 1900 kr 2700 kr 

*** Du kan även köpa presentkort på fotografering för att ge bort. *** 
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Förstoringar 

Beställ förstoringar från aktuella eller tidigare fotograferingar. 

Storlek i cm 9x13 10x15 13x18 15x21  18x24 20x30  

Första exemplaret 80 kr 90 kr 110 kr 130 kr 160 kr  200 kr 

Följande ex. av samma bild 40 kr 45 kr 60 kr 75 kr 100 kr 130 kr 

 

Storlek i cm 21x29,7  24x30  30x40 40x50 40x60 

Första exemplaret 200 kr 225 kr 350 kr 540 kr 600 kr 

Följande ex. av samma bild 130 kr 155 kr 230 kr 325 kr 360 kr 

 

Storlek i cm 13x13 18x18 25x25 30x30  35x35 40x40  

Första exemplaret 100 kr 140 kr 220 kr  300 kr 380 kr 450 kr 

Följande ex. av samma bild 60 kr 90 kr 155 kr 205 kr 260 kr 310 kr 

 

Redigerade digitala bildfiler 

Köp redigerade digitala bildfiler från aktuella eller tidigare fotograferingar. 

Storlek i cm 9x13 10x15 11x15 13x18  15x21  18x24 

Upplösning 300 ppi 300 ppi 300 ppi 300 ppi 300 ppi 300 ppi 

Pixeldimensioner 1063x1535 1181x1772 1299x1772 1535x2126 1772x2480 2126x2835 

Antal megapixel 1,6 2,1 2,3 3,3 4,4 6,0 

Pris 55 kr 60 kr 65 kr 80 kr 95 kr 120 kr 

 

Storlek i cm 20x30 21x29,7 24x30 30x40  40x50  40x60 

Upplösning 300 ppi 300 ppi 300 ppi 300 ppi 300 ppi 300 ppi 

Pixeldimensioner 2362x3543 2480x3508 2835x3543 3543x4724 4724x5906 4724x7087 

Antal megapixel 8,4 8,7 10,0 16,7 27,9 33,5 

Pris 155 kr 160 kr 180 kr 260 kr 360 kr 370 kr 

 

Storlek i cm 13x13 18x18 25x25 30x30  35x35  40x40 

Upplösning 300 ppi 300 ppi 300 ppi 300 ppi 300 ppi 300 ppi 

Pixeldimensioner 1535x1535 2126x2126 2953x2953 3543x3543 4134x4134 4724x4724 

Antal megapixel 2,4 4,5 8,7 12,6 17,7 22,3 

Pris 65 kr 100 kr 170 kr 220 kr 260 kr 310 kr 
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Bröllopsfotografering 

Brudparsbilderna till albumet kan tas i studio, utomhus eller i inomhusmiljö. Jag kan även fotografera 
under brudparets förberedelser, under själva vigseln och på festen efteråt om så önskas. 

Brudparsbilder i studio, album med 8 bilder 13x18 cm: 3900 kr 
Ingår: fotografering av brudpar i studio. 
Ingår: ateljealbum med 8 bilder i storlek 13x18 cm. 
Ingår: en förstoring i storlek 21x30/24x30 cm. 
Ingår: en redigerad bild till tidningsannons. 
Ingår: påseendebilderna grundställda, digitalt i storlek 1181x1772 pixlar (10x15 cm). 
Ingår: de redigerade albumbilderna finretuscherade, digitalt i storlek 1535x2126 pixlar (13x18 cm). 

Brudparsbilder utomhus, album med 8 bilder 13x18 cm: 5200 kr 
Ingår: fotografering av brudpar utomhus eller i inomhusmiljö. 
Ingår: ateljealbum med 8 bilder i storlek 13x18 cm. 
Ingår: en förstoring i storlek 21x30/24x30 cm. 
Ingår: en redigerad bild till tidningsannons. 
Ingår: påseendebilderna grundställda, digitalt i storlek 1181x1772 pixlar (10x15 cm). 
Ingår: de redigerade albumbilderna finretuscherade, digitalt i storlek 1535x2126 pixlar (13x18 cm). 

Brudparsbilder, vigsel och fest, album med 16 bilder 13x18 cm: 14000 kr 
Ingår: fotografering av brudpar utomhus eller i inomhusmiljö. 
Ingår: fotografering under vigsel och på kyrkbacken. 
Ingår: fotografering 4 timmar under festen. 
Ingår: ateljealbum med 16 bilder i storlek 13x18 cm. 
Ingår: en förstoring i storlek 21x30/24x30 cm. 
Ingår: en förstoring i storlek 30x40 cm. 
Ingår: en redigerad bild till tidningsannons. 
Ingår: alla bilder grundställda, digitalt högupplösta i ca 3600x5400 pixlar. 
Ingår: album- och förstoringsbilder finretuscherade, digitalt högupplösta i ca 3600x5400 pixlar. 

Tillval 
Tillägg för fotografering under brudparets förberedelser: + 900 kr/tim. 
Tillägg för fotografering under vigsel och på kyrkbacken: + 1400 kr. 
Tillägg för fotografering under festen: + 900 kr/tim. 
Reportagebilder från förberedelser, vigsel och fest levereras grundställda, digitalt högupplösta i 
ca 3600x5400 pixlar. 
Reseersättning: 35 kr/mil. 
Tillägg för extra 13x18-bild i albumet: + 130 kr/st. 
Tackkort med monterad bild 9x12/12x12 cm och kuvert: 28 kr/st. 
Tillägg för brudparsbilderna digitalt högupplösta, alla bilderna grundställda samt album- och 
förstoringsbilder även i finretuscherat utförande: + 3000 kr. 
     Om övriga ordervärdet når 4000 kr så ges rabatt med 500 kr på de digitala bilderna. 
     Om övriga ordervärdet når 5000 kr så ges rabatt med 1000 kr på de digitala bilderna.  
     Om övriga ordervärdet når 6000 kr så ges rabatt med 1500 kr på de digitala bilderna. 

Vid speciella önskemål: kontakta för mer information. 

 


