
NYFÖDD- OCH BEBISFOTOGRAFERING
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Hej! 
JAG HETER NATASHA OCH JAG ÄLSKAR FOTA BEBISAR!
Jag är  fotograf  med inriktning mot nyfödd- och babyfotografering (från födsel
och upp till ett år). Fotar små bebisar sedan 2016. 

Jag hoppas att mina bilder  talar för sig själva och berättar även om mig.

STUDIO
Min hemmastudio hittar ni i Svärtinge, på Övre Vägen 13. Det tar bara 20 minuter
med bil från centrala Norrköping (mot Finspång).
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Nyföddfotografering
Detta ingår:

 
Välkomstbrev med information om nyföddfotografering

Planering och förberedelser innan fotografering
Lån av alla babykläder och rekvisita i studion

3 timmars fotografering i hemmastudio inkl. familje- och syskonporträtt
Personlig bildvisning ca 2 veckor efter fotografering

Valda bilder och fotoprodukter
Noggrann och avancerad bildredigering

Högupplösta digitala bilder ingår i alla bildpaket
(högupplösta digitala filer för framkallning på egen hand och webbanpassade filer för sociala medier)

Pdf-fil som guidar dig hur och var du allra bäst framkallar dina bilder
 

Viktigt! Vid framkallning av digitala bilder på egen hand tar man eget ansvar för hur resultatet på färdiga fotoprodukter blir. På olika fotolabb kan bli olika resultatet
beroende på maskinerna som printar era bilder och på hur färgerna blandas där. För att få era bilder i bästa kvalité rekommenderar jag er att välja bildpaketet som

inkluderar fotoprodukter ni gillar och skulle vilja ha.

 
 

NYFÖDDA MELLAN 5-14 DAGAR 
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Digitala bilder
Detta ingår:
Högupplösta och noga redigerade bilder i full storlek. Det går
att framkalla och förstora bilder på egen hand till önskad
storlek.

Vid köp av digitala bilder medföljer printar 15x23 cm
utskrivna på matt fotopapper, utan extra kostnad. De
levereras i en fin kuvert. 

Lågupplösta digitala filer anpassade för webb, mobil och
dator. 

Pdf-fil med information om var och hur du beställer
förstoringar av god kvalitet själv.

Obs. Digitala filer levereras via nedladdnings länk.

10 bilder - 5 500 kr
15 bilder -6 500 kr

Extra bild - 400 kr/st

+ printar 15x23 cm
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Fotobox

Välj mellan textil-, sammet- eller läderomslag.
Bilder printade på matt fotopapper 15x23 cm.
Usb-minne (16 Gb) med matchande högupplösta digitala bilder för
utskrift på egen hand och lågupplösta med fotografens logga för
webbanvändning.
 
10 bilder - 6 500 kr
15 bilder - 7 500 kr
20 bilder - 8 500 kr

Extra bild - 400 kr/st

inkl. printar 15x23 cm och USB-minne med digitala
bilder
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Folio Box
Välj mellan textil-, sammet- eller läderomslag.

En bild under akrylskiva på omslaget.

Bilder printade på matt Silke fotopapper och
monterade i en vit passepartout 20x25 cm.

Matchande högupplösta digitala bilder för
utskrift på egen hand och lågupplösta med
fotografens logga för webb följer med på Usb-
minne (16 Gb).

10 bilder - 7 400 kr
15 bilder - 8 700 kr
20 bilder - 9 900 kr

med printar i passepartout och USB



Fotoalbum
Klassisk
Välj mellan textil-, sammet- eller läderomslag. 

Barnets namn eller fotografens logga på omslaget.

Bilder printade på matt Silke fotopapper.

Tjocka sidor. Minst 10 uppslag.

Högupplösta digitala filer för utskrift och lågupplösta kopior med
fotografens logga för webb följer med.

Kan kompletteras med box och Usb-sticka 16Gb. 

Lay-flat fotoalbum 20x20 cm
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Endast fotoalbum
15 bilder - 8 300 kr
20 bilder - 9 250 kr
25 bilder - 10 700 kr

Fotoalbum + box + Usb                                                           
15 bilder - 9 200 kr

20 bilder - 10 200 kr
25 bilder - 11 700 kr



Fotoalbum
Prestige 
Välj mellan textil-, sammet- eller läderomslag.

En bild under akrylskiva på album och box.

Bilder printade på matt Silke fotopapper. Lay-flat.

Från 10 uppslag.

Usb-minne (16 Gb) med matchande högupplösta digitala bilder för utskrift på
egen hand och lågupplösta med fotografens logga för webb.

Lay-flat fotoalbum 25x25 cm
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Endast fotoalbum
15 bilder - 9 500 kr

20 bilder - 10 500 kr
25 bilder - 11 900 kr

Fotoalbum + box + Usb                                                            
15 bilder - 10 500 kr
20 bilder - 11 400 kr
25 bilder - 12 700 kr 



FÖR DIG SOM HELT ENKELT INTE KAN VÄLJA 
har jag skapat dessa bildpaket:

4 outfits/poseringar

10  st bilder

Matchande printar 15x23 cm

Printar levereras i en fin kuvert

Matchande hög- och lågupplösta digitala filer

levereras via nedladdningslänk

 

PRIS - 5500 KR

MINI 

5-6 outfits/poseringar

15  st bilder

Bilder printade på Silke fotopapper, levereras i en

fotobox 

Matchande hög- och lågupplösta digitala filer följer

med på USB-minne 

 

PRIS - 7 500 KR

STANDARD 

7-10 outfits/poseringar

20  st bilder

Lay-flat fotoalbum Prestige 25x25 cm med valda

bilder i box 

Matchande hög- och lågupplösta digitala filer

följer med på USB-minne 

 

PRIS - 11 400 KR

PREMIUM 



Betalning består av två delar: bokningsavgift och resten av paketkostnaden. Bokningsavgift på 1500 kr betalas vid bokning via faktura
som skickas till ert mail. När bokningsavgiften är betald är ni garanterad ert datum. Betalning av slutfakturan sker mot faktura, med

kort, Swish eller Klarna på eller efter fotograferingen. 
 

BETALNING

Cirka två veckor efter fotograferingen träffas vi på er personliga bildvisning i studion. Vi tillsammans går igenom alla utvalda lätt
redigerade bilder från fotograferingen och ni väljer på plats vilka bilder ni vill beställa.

BILDVISNING

Er beställning läggs på redigeringskö när slutfakturan är betald. Leveranstid är mellan 6-8 veckor. Färdiga fotoprodukter hämtas i
studion eller skickas med Postnord  (från 149 kr).

 
 

BILDLEVERANS
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Följ Natasha
Photography 

@natashaphotography.se

INSTAGRAM

@natashaphotography.se

FACEBOOK Kontakt
 

EMAIL
info@natashaphotography.se

HEMSIDA
www.natashaphotography.se


