
Lovely Family. 
 
Din familj är det käraste du har. Ni skrattar tillsammans, ni gråter till-
sammans och ni har ett speciellt band som skapar en gemenskap som 
ingen annan kan uppleva. 
 
Bevara dessa minnen så ni kan minnas tiden tillsammans. Vare sig det 
är en nyfödd bebis, en trotsig tonåring eller en vacker gravidmage så 
fångar  jag era stunder som ni kan blicka tillbaka till, varje dag. 
 
 
Golden memories 
- 1 timmes fotografering.
- Ett fotoalbum 19×19cm, 13 uppslag. 
- 5 förstoringar i max 30x40cm 
- 20 högupplösta bilder på CD
- Printkredit 2000kr 
 
Pris: 5000SEK 

Sweet silver
- En timmes fotografering.
- 5 förstoringar i max 20x30cm
- Printkredit 1000kr 
 
Pris: 3800SEK 

Lovely Bronze
- 30 minuters fotografering.
- 5 förstoringar i max 18x24cm
- Printkredit 500kr 
 
Pris: 2400SEK 

För att vi älskar...

Bygg ditt egna paket! 
 

Fotografering 650SEK/h 
 

Välj hur du vill få dina 
bilder levererade enligt 

prislistan nedanför



Information 
Vid nyföddfotografering kommer jag gärna hem till er och fotar, där 
barnet känner sig trygg. Jag tar med mig rekvisita men har ni egna 
idéer så är dem givetvis välkomna! Det är svårt att sia om hur lång tid 
det tar när man fotar nyfödda, det beror alldeles på deras humör, så 
därför bokar jag inte upp mig på annat den dagen.  
 
Vid familjefotografering kan vi träffas antingen hemma hos er eller uto-
mus på en plats som vi tillsammans kommer överens om för att kunna 
ta fram er personlighet och familjekänsla i bilderna på bästa sätt. 

 
I samband med bokning av fotografering så skickas faktura ut till kund. 
Betalning sker i förskott, innan fotograferingsdagen.  
 
När redigeringsarbetet är klart så skickas ett bildspel till er mail där ni 
gör erat urval av de bilder som ingår i ert paketval. Önskar ni beställa 
fler bilder gäller priser för efterbeställning. 
 
Leverans av bilder kan ta upp till fem veckor under högsäsong. 
 
 

Övriga kostnader 
Vid fotografering på helger tillkommer ett tillägg på 20% på priset. 
Reseersättning á 35kr/mil tillkommer 2 mil utanför Sundsvall



Prislista Beställningar. 
 
 
Fotoalbum 
Unik Coffe Table Book, 19x19cm, 13 uppslag  1800SEK 
Unik Coffe Table Book, 28x28cm, 13 uppslag  2900SEK 
Extra uppslag      300kr/st 
 
Förstoringar 
13x18cm  150SEK 
18x24cm 250SEK
20x30cm 450SEK  
30x40cm  750SEK 
40x50cm  1000SEK 
50x60cm 1500SEK
 

Canvas Tavla 
24x30cm 750SEK 
30x40cm 1000SEK 
40x50cm 1350SEK 
50x50cm  1600SEK 
50x70cm 1850SEK 
60x60cm 2500SEK 
60x80cm 2800SEK 
70x70cm 3000SEK 
70x100cm 3800SEK 
 
 
 
Högupplösta bilder för egna förstoringar  
Alla redigerade bilder på CD   4500SEK 
1 högupplöst bild    750SEK

Lev i nuet, minns för alltid...


