
-P O R T R Ä T T- 

♡ Upp till en timmes fotografering i studion.  

♡ Bildvisning online i privat galleri. 

♡ Efterarbete & redigering av bilder. 

♡ Lån av rekvisita, plädar, klossar, korgar & 
leksaker. 

♡ Kostnadsfri ombokning vid sjukdom. 

1.200:- 

Bilder ingår ej! 

* 2 bonusbilder till återkommande kunder när ni skickar en 
bokningsförfrågan inom ett år. 

Fotostudio i Norberg



TAVLOR OCH ALBUM 
Ni kan antingen välja att framkalla genom mig eller genom något annat fotolabb. Det finns alltid 
budgetalternativ, men dessa är billiga av en anledning – det är ingen vidare kvalitet på 
utskrifterna. Genom mig kan ni beställa fotoprodukter tillverkade hos en av nordens främsta 
leverantörer av fotokonst. På så vis kan jag garantera högsta kvalité, rätt färgåtergivning och bilder 
som kommer hålla sig fina i generationer. Ibland önskar man göra fotoprodukter som inte 
fotografen erbjuder, därför kan ni även köpa bilderna som högupplösta filer hos mig ändå. 

PERSONLIG APP FÖR MOBILEN 
Bilderna ni beställer som produkter kommer ni även få digitalt utan kostnad i en egen mobilapp. 
Dessa går inte att framkalla, men perfekt att dela i sociala medier eller använda som 
bakgrundsbild på mobilen. Köper ni ett album med 10 bilder så får ni alltså samma 10 bilder i 
appen. Köper ni en tavla får ni den bilden i appen.  

P R I S E R  
Fysiska produkter 

FOTOBOK, DRAGSPELSALBUM & COLLAGE. 
En fotobok är en fin produkt om man gillar många bilder från sin fotografering. Välj mellan 30 
olika omslagsfärger. Som tillval kan du välja en matchande box.   
När beslutsångesten slår till är det perfekt att kunna välja fler bilder i en och samma tavla. I nuläget 
finns 3 olika collage med plats för 3, 4 eller 6 bilder. Dragspelsalbum är ett vackert album att 
bläddra i eller veckla ut för att ställa som inredningsdetalj på pianot eller finskåpet. 6 bilder på ena 
sidan och 4 på andra. 



B R A  A T T  V E T A 
Inför er fotografering 

FOTOGRAFERING 
Vi fotar så mycket vi har lust och hinner med under en timme. Fotograferingen kan ta kortare tid, 
men jag avsätter ändå 60 minuter för att vi inte ska behöva stressa. Det finns tid för pauser, 
amning, mellis, gosa osv. Barn är barn och det är alltid på deras villkor. Tillsammans leker vi fram 
bilderna. För att skapa en god stämning och en kravlös fotografering med naturliga leenden är det 
bra om ni som föräldrar undviker att tillrättavisa barnen, jag säger till om det behövs. Jag lovar att 
jag har det tålamodet som krävs för att ni ska åka hem med fina bilder på hela familjen. Kom 
ihåg! Stressa inte till fotograferingen. Vuxna människor som har bråttom är sällan på bra humör 
och det smittar av sig på de små.

BILDVISNING 
Inom 2 veckor efter fotograferingen skickas länken till er digitala bildvisning per mail. Ni får en 
personlig inloggning för att se ett urval på minst 20 bilder från er fotografering. Bilderna är 
vattenstämplade. Därefter har ni 2 veckor att välja ut era favoritbilder som ni vill köpa. Faktura 
skickas via mail med betalningsvillkor 15 dagar. 

LEVERANS 
När betalningen är mottagen får ni ett nytt mail med avisering om att bilderna nu är redo för 
leverans. Köper ni digitala filer kan ni nu logga in i galleriet och hitta era utvalda bilder utan 
vattenstämpel, redigerade och nedladdningsbara. När ni sparat bilderna finns ingen ångerrätt. 
Det är ert eget ansvar att se till att ladda ner bilderna och spara dessa på ett säkert ställe inom 30 
dagar. Ni får använda bilderna fritt, det är dock inte tillåtet att redigera bilderna utan mitt 
godkännande. Vid eventuell publicering i t.ex. press eller sociala medier ska ni alltid ange/taggar 
Fotograf  Agnes Achrén. Fysiska produkter kan hämtas ut i min studio på avsatt dag. 
Leveranstiden kan variera något beroende på säsong, produkt och antal bilder. Leveranstid ca 3-8 

veckor efter er beställning. 



B R A  A T T  V E T A 
Inför er fotografering 

KLÄDVAL 
Jag har absolut inga krav eller måsten på hur barnen ska se ut. Naturfärger, pasteller, crémevit och 
dova färger blir väldigt fint på bild. Mönstrat är också fint, men undvik stora tryck och text som 
tar fokus från deras ansikten. Det är väldigt gulligt att ta av strumporna så tårna syns. Det är även 
fint att fota i t.ex. enbart hängselbyxor och inget upptill. Men det gör ni precis som ni vill. Ni 
hinner med nått ombyte av kläder om ni skulle vilja för att få variation.

STUDION 
Jag håller till i en liten men mysig och nyrenoverad källarlokal. I dagsläget finns en vit bakgrund. 
Vi jobbar med rekvisita på olika sätt för att få variation i bilderna. I studion finns toalett och ett 
enklare kök med micro och vattenkokare. Adressen är Kornettgatan 18 i Norberg. Studion ligger 
en trappa ner på baksidan av Prio ren ś lokaler. Då takhöjden i källaren är något lägre föredrar jag 
att fota er vuxna sittande för att kunna ljussätta på ett snyggt sätt. Vill ni hellre ha en riktigt 
familjefotografering som inte är lika begränsad rekommenderar jag att ta dessa foton utomhus i 
naturen. 
Gratis parkering finns på andra sidan gatan, vid matsalen Resedan. Skulle det mot förmodan vara 
fullt finns det även parkering bakom folkets hus. I studion jobbar även den snälla hunden Inez 
vissa dagar, då är hon i ett eget rum och kommer inte vara i vägen för oss. Men säg till vid allergi 
så får ni boka ett datum då jag är hundfri. 



B R A  A T T  V E T A 
Inför er fotografering 

WWW.FOTOGRAFAGNESACHREN.COM

OMBOKNING 
Pandemi eller ej, det är såklart viktigt att både ni och jag är friska vid fototillfället. Då jag brukar 
ha besök av små smittkänsliga nyfödda bebisar är det jätteviktigt att ni bokar om fotograferingen 
vid symptom för att undvika smittspridning i min lokal. Jag erbjuder alltid fri ombokning i upp till 
12 månader. 

REKVISITA 
I studion finns mysiga plädar, fina leksaker, korgar och rekvisita som kommer hjälpa oss skapa 
variation i bilderna. Det finns även vackra konstväxter av olika slag som t.ex. rosor, eukalyptus, 
solrosor, murgröna, gran och pioner. Önskar ni fota i ”Blomsterhjulet” är det bra om ni hör av er 
innan så jag hinner förbereda med ert önskemål på blommor. Ta med egen personlig rekvisita om 
ni vill! 

http://WWW.FOTOGRAFAGNESACHREN.COM

