
-S T U D E N T-       

I bokningsavgiften ingår: 

♡ 30 minuters fotografering på fin utvald plats.  

♡ Bildvisning online i privat galleri. 

♡ Efterarbete & redigering av bilder. 

♡ Kostnadsfri ombokning vid sjukdom/dåligt 
väder. 

♡ Fotografens reseersättning för  
Norberg- Avesta - Sala- Heby. 

Pris: 600:- 

Bilder ingår ej! 

Lägg till 30 min extra fototid för att ta med 
kompisarna eller passa på att ta proffsigt  

porträtt till ditt CV: 300:- 

Porträttfotografering



D I G I T A L    B I L D V I S N I N G 
I bokningsavgiften för fotograferingen ingår inga bilder. Det är för att du 

ska få plocka ihop ett eget paket med precis just det du vill ha. Jag 
erbjuder både digitala filer och fotoprodukter av hög kvalité till förmånligt 

studentpris. 

Du 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 
du 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.  

  
Inom 2 veckor efter fotograferingen skickas länken till din digitala 

bildvisning via mail. Du får en personlig inloggning för att se ett urval på 
ca 30 bilder från din fotografering. Bilderna är vattenstämplade. Därefter 

har du 2 veckor på dig att välja ut dina favoritbilder som du vill köpa.  

Passa på att beställa bilder till dig själv, föräldrar och släktingar. Du kan 
även skicka bildgalleriet till andra så de får möjlighet att välja bilder själva.  

När du köper fysiska produkter från mig får du även samma bilder digitalt 
i en egen app till mobilen, utan kostnad. Dessa går ej att förstora på egen 

hand, men perfekt att dela i sociala medier eller använda som 
bakgrundsbild på mobilen. 

Faktura skickas via mail med betalningsvillkor 15 dagar. 



FOTOBOK
Fotoboken är av typen "layflat", utan fogar mellan sidorna. 
Bilderna är tryckt med högsta fotokvalitet på glanspapper. 10 
uppslag. Plats för upp till 20 bilder. Välj mellan 30 olika 
omslagsfärger. Motsvarande bilder ingår lågupplöst för 
mobilen.

20X20 CM 4500:- (Ord. 5500:-)
Tillval:
Ett extra uppslag (2 bilder)     + 500:-
Matchande box        +  350:-

DRAGSPELSALBUM
Ett vackert, dubbelsidigt 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. En vit passepartout 
ramar in varje bild. Välj mellan 30 olika omslagsfärger. 
Motsvarande bilder ingår lågupplöst för mobilen.

16X16 CM 2500:- (Ord. 3500:-)
Albumkopia 1800:-

INRAMAD TAVLA
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 enklare träram som passar de flesta hem och 
inredningsstilar. Listen är 20mm bred, 14mm djup. 
Motsvarande bild ingår lågupplöst för mobilen.

20X30 CM  1470:- (Ord. 1770:-)
30X40 CM  1730:- (Ord. 2030:-)
40X50 CM  2150:- (Ord. 2450:-)

P R I S L I S T A



 

P R I S L I S T A

DIGITALA BILDER
Bilderna levereras redigerade och högupplösta med fri användningsrätt. Svartvita 
kopior ingår alltid. Beställ obegränsat med förstoringar från valfri leverantör, 
publicera i sociala medier, använd till egna projekt eller som back up av era 
favoriter. Kanske vill ni använda bilder till produkter jag inte levererar som t.ex. 
tack-kort, almanackor, fotopresenter eller fototapeter. Obs! Jag kan inte kan ansvara 
för slutresultatet av digitala bilder om ni beställer från annan leverantör. 
Komplettera gärna din digitala beställning med en kvalitets tavla!

STYCKPRIS
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. 

500:- /bild

BILDPAKET LYX
Beslutsångest? Här är paketet för dig som helt enkelt inte kan välja! Här får du 
alla digitala bilder och inget hamnar i papperskorgen. Svartvita kopior ingår. 

Alla digitala bilder i urvalsgalleriet högupplösta (ca 30 st)
Personlig APP med bilderna för mobilen.

Fint paket på posten med bilderna levererade på USB.

3500 kr (Ordinarie pris. 5500:-)

BILDPAKET MELLAN
10 st högupplösta favoritbilder i färg & 
svartvit. Bilderna laddas ned direkt 
från galleriet.

2900:- (Ordinarie pris. 3800:-)



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

BOKNING 
För att fullfölja din bokning behöver du godkänna mina bokningsvillkor, lämna kontaktuppgifter och 
betala fotoavgiften. Allt skickas till dig via mail. Jag vill gärna veta lite mer om dig och höra om du har 
några särskilda önskemål. Det hjälper mig att planera fotograferingen bättre. Kontakta mig i god tid så 
finns det fler datum att välja på och risken att jag är fullbokad är mindre. 

FOTOGRAFERING/FOTOPLATS 
Fotograferingen sker på någon av mina fina fotoplatser i Norberg, Sala eller Heby. Du får själv välja 
plats och datum som passar dig bäst. Generellt är ljuset finast sent på eftermiddagen, men jag gör även 
fotograferingar tidigare under dagen. Skulle prognosen visa dåligt väder så har du alltid fri ombokning 
till en annan dag. Under fotograferingens gång kommer jag ge dig tips och ideér, så du behöver inte 
oroa dig för hur eller var du ska stå. Fotograferingen är lättsam och jag kommer visa dig hur bilderna 
blir i kameran så du har möjlighet att vara delaktig i posering och vinklar som du föredrar. Du får 
jättegärna ta med en vän, ditt husdjur eller annan rekvisita som är personlig för just dig! 

BILDVISNING 
Bilderna från din fotografering säljs separat för att du ska få möjlighet att själv välja om du vill ha dem 
digitalt eller som en färdig produkt. Inom 2 veckor efter fotograferingen skickas länken till din digitala 
bildvisning via mail. Du får en personlig inloggning för att se ett urval på ca 30 bilder från din 
fotografering. Bilderna är vattenstämplade. Därefter har du 2 veckor att välja ut era favoritbilder som du 
vill köpa. Faktura skickas via mail med betalningsvillkor 15 dagar. 

LEVERANS 
När betalningen är mottagen får du ett nytt mail med avisering om att bilderna nu är redo för leverans. 
Har du beställt digitala filer kan du nu logga in i galleriet och hitta dem utan vattenstämpel, redigerade 
och nedladdningsbara. Det är ditt eget ansvar att se till att ladda ner bilderna och spara dessa på ett 
säkert ställe inom 30 dagar. Du får använda bilderna fritt, det är dock inte tillåtet att redigera bilderna 
utan mitt godkännande. Vid eventuell publicering i t.ex. sociala medier ska @fotografagnes taggas 
synligt i ditt inlägg. Leveranstiden kan variera något beroende på säsong, produkt och antal bilder. 
Leveranstiden är ca 2-6 veckor efter er beställning. Fysiska produkter hämtas ut i min studio i Norberg 
eller skickas mot fraktkostnad. 



V I   S E S  S N A R T! 

www.fotografagnesachren.com 
076 78 74 318 

fotografagnesachren@gmail.com

http://www.fotografagnesachren.com

