
Bevara dina finaste minnen med din familj

Vare sig det är din gravidmage, er nyfödda bebis, era tvillingar som aldrig kan sitta 
still eller en trotsig tonåring så fångar jag era minnen precis som ni är. Så att ni kan 
minnas, glädjas och bevara era stunder tillsammans. 
 
650SEK/h   
hemma hos er, hos mig eller utomhus på en plats ni känner er bekväm med. Vid 
bildvisningen väljer ni i vilket format ni vill ha era bilder. I ett vackert fotoalbum, 
som konst på väggen eller digitala filer på CD. 

för att vi älskar

www.fotografmissjeni.se - info@fotografmissjeni.se - 070-4941727 
 

Med reservation för eventuella prisförändringar & tryckfel 
 

Godkänd för F-skatt



För att vi älskar...

Ert mirakel - första halvåret 
Följ ert barns utveckling under 6 månader. Bevara dessa minnen och återupplev 
dem om och om igen. Alla tillfällen bevaras i ett fint fotoalbum 19x19cm på 13 
uppslag samt tre bilder som ett kollage, redo att hänga på väggen.

Detta ingår i ”ert mirakel - första halvåret” 
- Nyföddfotografering (4-14dagar gammal) 
- 3 månaders fotografering 
- 6 månaders fotografering 
 
 
 
 
Pris: 3750SEK

Ert mirakel - första året 
Följ ert barns utveckling under 12 månader. Bevara dessa minnen och återupplev 
dem om och om igen. Alla tillfällen bevaras i varsitt fint album på 15 uppslag 
samt 4 bilder som ett kollage, redo att hänga på väggen.

Detta ingår i paketet ”Ert mirakel - första året” 
 
- Gravidfotografering 1 timme + 12x12cm minibok 
- Nyföddfotografering (obestämd tid) + 12x12cm minibok 
- 6 månaders fotografering 1 timme + 12x12cm minibok 
- 1 års fotografering 1 timme + 12x12cm minibok  
 
 
 
Pris: 5000SEK

Jag erbjuder även två skräddarsydda paket för er som vill följa barnets 
utveckling, under ett år eller 6 månader.



Info för bokning av något paket. 
 
Vid alla fotograferingarna bestämmer ni själva om ni vill vara 
inomhus hemma hos er, eller utomhus i naturen.  
 
Vid nyföddfotograferingar har jag med mig rekvisita men egna 
ideér från er tas självklart med.  
 
Betalning sker med en samlad faktura vid bokning av paketet.  
Därefter bokar vi in fotograferingstillfällena preliminärt så vi har 
lite spelrum ifall barnet skulle födas för tidigt eller gå över tiden.  
 
 
 
Övriga kostnader 
Vid fotografering på helger tillkommer ett tillägg på 20%  
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      350kr/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...


