Fotografering

Komersielle oppdrag
Priser eks. moms
Første time 1500,Påfølgende time 750,Hel dag 6000,-

Nyfødtfotografering: 1390,- (3 timer med pauser)
Gravidfoto: 1200,- (2 timer)
Barnefotografering: fra 750,Portrettfotografering: 950,- (1 time)
Da kan jeg ta portretter i studio/miljø og gruppebilder.

Søskenfotografering: 1200,Familie/Gruppe: fra 1200,- (2 timer)
(Anbefaler å ta bilder utendørs på lockation
Du kan også kjøpe gavekort på fotografering og gi bort
i presang!

Tillegg:+ Lockation kjøring fra 250,-

Bryllup

Bryllup krever planlegging og forberedelser, så her
inkluderes dette i prisen: Planleggingsmøte,
fotografering, visningstime.
Forberedelser/frisør: 2000,Vielsen: 1500,Bryllupsbildene: 4900,- opp til 2 timer ut over dette
gjelder timepris, se også halvdagsfotografering!
(jeg anbefaler å sette av tid til fotgraferingen!)
Dette er kun fotograferingen, bildene kommer i tillegg!
Halv dag: 16500,- (Forberedelser/Frisør, vielsen,
brudebildene og festen, min.200 bilder)
Heldagsfotografering: nærmere avtale.
Kjøring opp til 8 mil t/r 500,Prisene er inkl. mva for private kunder

Alle priser inkluderer fotografering + en visningstime
Ved all fotografering er det noen ting som er litt felles
f.eks. så er det ikke så pent med klær som har store
mønster eller trykk på klærne! Det er mye bedre med
ensfarget eller småmønstrete klær. Hvis du ønsker en
nostalgisk stil på bildene så velg klær som passer til
dette med duse farger, blonder, hatt, bukseseler mm.

Jeg syntes det er fint å vise litt hud, så bruk gjerne litt
sommerlige klær, gå barbent mm. Er det gruppebilder
så er det fint om dere "matche" litt i fargene. Det enkle
er ofte det beste som de sier... Det kan være fint å ha
med 2-3 antrekk så har vi litt å velge i.
Det er også litt lurt å ha med litt energi på lur til slitne
barn og eventuelt ha noe gøy å finne på etter
fotograferingen! Det er ikke alle som syntes det er like
gøy å bli fotografert...Og det er ikke bestandig at de
Må smile for å få de beste bildene. Jeg tror de har det
best hvis de får være seg selv og kan slappe av. Så jeg
ønsker å bruke 10-15 min til å senke skuldrene og
snakke litt med de voksne om hva de ønsker og hva
som er typisk for dem. Så blir barna litt trygge i studio
før skifting og fotoshooten starter!
Velkommen skal dere være :-)

Konfirmasjon:

Konfirmasjon krever også litt planlegging, ofte er det
ikke stort mer enn 1 time til å ta bilder, den timen går
fort og da er det greit å ha planlagt litt på forhånd.
Noen vil kanskje ha bedre tid og ønsker heller å ta
bilder en annen dag eller begge deler! Det kan være
fint å ha litt bilder av konfirmantens interesser;
musikk, sport, dans mm. Kom gjerne med ønsker!
Konfirmantpakken bilder i studio eller på
lockation: 1-1,5time
5 redigerte digitalebilder 5500,Fotografering på lockation: 1500,Takkekort: 30 stk i omslag 850,-

Grafiske tjenester

Jeg er grafiker og kan også tilby grafiske tjenester!
F.eks Jeg setter sammen flere bilder i takkekort og
ordner ferdig trykk.
Visittkort
Folder
Plakat
Jeg tar også imot Bedriftsprofilering.

