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Gravidfotografering
 

Detta ingår i gravidfotografering:
 

Konsultation kring fotografering
Lån av gravidklänningar, 3-5 ombyten

Fullt guidad Vogue-studiofotografering (60 min), med eller utan partner
Personlig bildvisning ca 2 veckor efter fotograferingen

Valda bildpaketet
Handretuscherade bilder - högupplösta för framkallning och lågupplösta kopior för webbanvändning

500kr rabatt vid tillåtelse för användning av bilder i fotografens marknadsföring.

 
 

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.

REK. VECKA 25-32
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Digitala bilder
Detta ingår:

Högupplösta och noga redigerade filer i full storlek. 

Lågupplösta kopior anpassade för webb. 

Framkallade bilder 15x23 cm. Matt silke fotopapper.

5 bilder - 4 500 kr 
10 bilder - 5 700 kr
15 bilder - 7 000 kr

Extra bild - 450 kr/st

OBS! 500kr rabatt vid tillåtelse för användning av bilder i fotografens
marknadsföring.

Digitala filer levereras via nedladdnings länk.

+ printar 15x23 cm på köpet
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Bildpaket nr 1



Fotobox
Detta ingår:

Fotobox. Välj mellan textil-, sammet- eller läderomslag.

Bilder printade på Silke fotopapper 15x23 cm.

Högupplösta digitala filer för utskrift på egen hand.

Lågupplösta kopior med fotografens logga för webbanvändning.

Usb-sticka med digitala bilder på.

10 bilder - 6 700 kr
15 bilder - 8 000 kr
20 bilder - 9 000 kr

Extra bild - 450 kr/st

OBS! 500kr rabatt vid tillåtelse för användning av bilder i fotografens marknadsföring.

med printar 15x23 cm och USB-minne 
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Bildpaket nr 2 
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Folio Box

Detta ingår:

Bilder printade på Silke fotopapper och monterade i passepartout,
yttermått - 20x25 cm. 

Box för printar. Välj mellan textil-, sammet- eller läderomslag.
Med eller utan bild under akrylskiva på omslaget.

Matchande högupplösta digitala filer för framkallning.

Lågupplösta kopior med fotografens logga för webb.

Usb-minne (16 Gb) med valda digitala bilder på.
 

10 bilder - 7 900 kr 
15 bilder - 9 050 kr
20 bilder - 10 200 kr

OBS! 500kr rabatt vid tillåtelse för användning av bilder i
fotografens marknadsföring.

med printar i passepartout och USB

Bildpaket nr 3 



Fotoalbum Prestige

Detta ingår:

Lay-flat fotoalbum 20x20 cm med tjocka sidor. Välj mellan textil-, sammet- eller läderomslag.
En bild under akrylskiva på omslaget (på både albumet och boxen). Bilder printas på Silke
fotopapper. 

Matchande högupplösta digitala filer i original storlek för framkallning.

Lågupplösta kopior med fotografens logga för webb.

kan kompletteras med matchande box och Usb-minne 16Gb
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Fotoalbum
20 bilder - 9 900 kr

Fotoalbum + box + Usb                                                        
20 bilder - 10 900 kr

Digitala filer levereras via nedladdningslänk eller på Usb-minne i boxen.
 

Bildpaket nr 4 

OBS! 500kr rabatt vid tillåtelse för användning av bilder i fotografens marknadsföring.



Betalning består av två delar: en bokningsavgift på 1500kr och resten av
paketkostnaden. Till exempel, om ni väljer ett bildpaket för 5.000 kr faktureras
1500 kr vid bokning och 3.500 kr efter bildvisning. 

Betalning sker mot 14-dagars faktura.

Bokningsavgiften betalas vid bokning dock senast 2 dagar innan er
fotografering. När bokningsavgiften är betald är ni garanterad ert datum. Vid
avbokning senast 48 timmar innan  fotograferingen återbetalas
bokningsavgiften till kunden, annars erhåller  jag avgiften för förberedelser,
kostnader för fotograferingsuppdraget och för avbokad tid som inte kan
utnyttjas för annat uppdrag.

BETALNING 

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

Kunder som bor långt borta kan välja ut favoritbilder online. 

BILDVISNING

När slutfakturan betald läggs er beställning  i redigeringskö. Leveranstid av redigerade 
 digitala filer och fotoprodukter är mellan 6-12 veckor. Fotoprodukter hämtas i studion
eller skickas  hem till er med Postnord.

BILDLEVERANS

Vid bokning av fotografering godkänner ni att fotografen äger rätten till bilderna och att
de kan användas i fotografens marknadsföring t.ex. på fotografens hemsida, sociala
medier och i tryck. Som tack får ni 500 kr i rabatt. Om ni vill ha sekretess för era bilder då
ordinarie pris gäller. 

500 KR RABATT

Psst! Stamkunder får alltid något extra! Om detta berättar jag på er nästa fotografering ;)

BONUS TILL STAMKUNDER

Jag lägger stor vikt vid efterarbetet av mina bilder och anser att bildredigering är ett
konsthantverk. Alla bilder som ni får av mig är redigerade med största omsorg. Vänligen
respektera att jag inte lämnar oredigerade bilder.

BILDREDIGERING

Boka gravidfotografering genom att fylla i ett bokningsformulär på min
hemsida. 
Följ: www.natashaphotography.se - Boka - Boka gravidfotografering - fyll i
formuläret - Skicka.

BOKNING

Helg- och kvällsfotografering efter kl.16.00: tilläggsavgift - 500 kr.
Extra digitala filer- 450kr/st
Express bildredigering (3-7 dagar) - 500 kr/bild eller 1500 kr för alla bilder.
Usb-sticka - 400 kr.

TILLVAL
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Följ Natasha
Photography 

@natashaphotography.se

INSTAGRAM

@natashaphotography.se

FACEBOOK Kontakt
 

MOBIL
076-7824045 

HEMSIDA
www.natashaphotography.se

EMAIL
info@natashaphotography.se


