
-P O R T R Ä T T- 

♡ Upp till en timmes fotografering på fin utvald 
plats.  

♡ Olika konstellationer utan extra kostnad. 

♡ PDF-guide med tips och råd. 

♡ Bildvisning online i privat galleri. 

♡ Efterarbete & redigering av bilder. 

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

♡ Kostnadsfri ombokning vid sjukdom/dåligt väder. 

♡ Reseersättning för Norberg- Sala- Heby. 

1.200:- 

Bilder ingår ej! 

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

Barn, Familj, Par & Gravid



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.  

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. 

P R I S E R  
Fysiska produkter 



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, vilka konstellationer ni än önskar. 
Fotograferingen kan ta kortare tid, men jag avsätter ändå 60 minuter för att vi inte ska behöva 
stressa. 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. Jag anpassar mig efter hur just eran 
familj fungerar. Ni kanske helst sitter och myser på en filt och blåser såpbubblor tillsammans. Eller 
så busar vi och går på upptäcksfärd. Det blir sällan bra bilder om fotograferingen är för påtvingad 
och stel. Ni hinner med 1-2 ombyte av kläder om ni skulle vilja. Rekvisita finns att tillgå så som 
plädar, lådor, klossar, stolar 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 40 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 redigera 
bilderna utan mitt godkännande. Vid eventuell publicering i t.ex. press eller sociala medier ska ni 
alltid ange/tagga Fotograf  Agnes Achrén. Leveranstiden kan variera något beroende på säsong, 

produkt och antal bilder. Leveranstid ca 3-6 veckor efter er beställning. 



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

WWW.FOTOGRAFAGNESACHREN.COM

FOTOPLATS 
Jag jobbar utifrån de bästa ljusförhållandena och väljer bakgrund/riktning utifrån detta. Ofta blir 
bakgrunden ganska suddig och då tänker jag mer på vilka färger som blir i bilden än hur 
omgivningen ser ut. Därför kan vissa fotoplatser se ganska tråkiga ut för ögat, men jag lovar att 
det blir en helt annan sak i min kamera. Jag älskar vacker natur i mina bilder och hämtar gärna 
inspiration från aktuell årstid. Tala gärna om i förväg om det finns någon färg ni INTE gillar så 
kan vi försöka undvika den. Var beredda på att det tyvärr sällan finns toaletter när vi fotar ute i 
naturen.  Ni har självklart fri ombokning vid dåligt väder/nederbörd! Även vid sjukdom. 

KLÄDVAL 
Jag har inga krav eller måsten på hur ni ska se ut. Det viktigaste för mig är att ni har nått på er 
som ni känner er bekväma och kanske lite extra fina i! Tänk tidlöst, dessa bilder ska sitta på 
väggen i många år. Mitt bästa tips är kläder efter årstid! Är det höst - klä er i lager på lager, 
varma, mysiga tröjor och stickade vantar. Är det sommar- varför inte gå barfota och låta 
långklänningen fladdra i vinden? Undvik för tajta jeans då ni eventuellt ska kunna sitta ner och 
röra er bekvämt. 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 era ansikten. Matcha gärna 
varandra, men det betyder inte att ni måste ha precis likadana kläder eller färger på er, det blir 
snarare tråkigt. Välj ett par olika färgskalor som ser bra ut tillsammans! Ta även med bra skor som 
ni inte är rädda om då ni vi eventuellt kommer kliva i "ojämn terräng”. Mer tips och info finns i 
den stora INFO guiden som kommer vid bokning. 

http://WWW.FOTOGRAFAGNESACHREN.COM

