
-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



P R I S E R  
Digitala filer 

DIGITALA BILDER STYCKVIS 
För dig som bara vill ha ett fåtal digitala bilder, välj så många bilder du vill ha till styckpris. Bilderna laddas ned 
direkt från galleriet utan vattenstämpel, fritt att dela med familj och vänner. Högupplösta med fri 
användningsrätt. Beställ obegränsat med förstoringar från valfri leverantör, publicera i sociala medier, på 
bloggen, använd till egna projekt eller som back up av era favoriter. Svartvita kopior ingår.  

 450 kr/bild 

BILDPAKET MELLAN 
För dig som känner att det är lite väl snålt att bara välja ett fåtal.  Du älskar vissa bilder men känner inte att ni 
behöver alla. Med 10 bilder kan ni göra en stor fotovägg, skapa ert egna album eller ge bort unika julklappar till 
hela släkten. Bilderna laddas ned direkt från galleriet utan vattenstämpel, fritt att dela med familj och vänner. 
Svartvita kopior ingår. 

- 10 st högupplösta digitala bilder. 
- Leverans via webgalleri, fritt att dela med familj och vänner. 

 2900 kr (1600 kr rabatt jämfört med styckpris!)

BILDPAKET LYX 
Beslutsångest? Här är paketet för dig som helt enkelt inte kan välja! Här får ni alla bilder och inget hamnar i 
papperskorgen. ”Det var onödiga bilder på mina barn” - sa ingen någonsin. Svartvita kopior ingår. 

- Alla digitala bilder i urvalsgalleriet högupplösta (ca 20 st) 
- Leverans via webgalleri, fritt att dela med familj och vänner. 
- Personlig APP för mobilen. 
- Leverans på USB och fint paket på posten. 
- BONUS! Få din favoritbild som förstoring gratis, Fine Art poster 30x40cm (värde 500kr) 

 4500 kr   (50 %  rabatt jämfört med styckpris!) 



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. Jag lovar att jag har det tålamodet som krävs för 
att ni ska åka hem med fina bilder på hela familjen. Rekvisita finns att tillgå så som plädar, lådor, klossar, 
stolar, nallar m.m. Ta med egna personliga detaljer om ni vill. 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 ca 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. 
När ni nu loggar in i galleriet hittar ni era utvalda bilder utan vattenstämpel, redigerade och 
nedladdningsbara. 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 ändra bilderna utan mitt 
godkännande. Vid eventuell publicering i t.ex. press eller sociala medier vill jag att ni anger/taggar mig 
som fotograf. 



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

FOTOSTUDION 
Fotostudion är en liten mysig, nyrenoverad källarlokal med ganska lågt i tak. Därför rekommenderar jag 
att familjefotografering bör ske utomhus. Det går självklart att ta några bilder i studion ändå, men  
variationen blir dessvärre inte så stor då jag i dagsläget bara har en varm vit bakgrund. Det finns toalett 
men i dagsläget inget skötbord. Ni bjuds på saft och kakor samt pulverkaffe finns att tillgå. Eftersom 
små bebisar brukar besöka mig är det väldigt viktigt att ni bokar om vid sjukdom. Jag fotograferar ingen 
med förkylningssymptom! OBS! I studion jobbar även den snälla hunden Inez, då är hon i ett eget rum 
och kommer inte vara i vägen för oss. Men säg till vid allergi så får hon stanna hemma den dagen. 

 
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 upp till 3 
ombyte av kläder om ni skulle vilja.

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.



P R I S E R  
Fysiska produkter 

FOTOALBUM & IMAGE BOX 
Kommer snart. Fråga för mer info.  

www.fotografagnesachren.com 

FÖRSTORINGAR 
Förstoringen är laminerad och monterad på bakstycke för långvarig stabilitet och hållbarhet. 
Laminerade bilder skyddas mot fingeravtryck, smuts och har lång livslängd. Det blir även UV-skyddade 
och ramas med fördel in utan glas för att slippa reflektioner. En lyxig känsla! Pris på ram tillkommer.
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Fraktalternativ 

-Hämtning hos mig i Morgongåva eller särskilda dagar i Norberg.  - Gratis! 
- Vi älskar att få paket på posten!       - fr. 150:-


