
Cake smash fotografering

NYFÖDD- OCH BEBISFOTOGRAFERING 







Cake smash
1 års fotografering

Detta ingår:

Planering och förberedelser innan fotografering
Lån av alla babykläder och rekvisita i studion, samt vimplar och ballonger.

60 min studiofotografering av ett barn: porträtt, bilder med tårta och bilder i badkaret.
Personlig bildvisning ca 2 veckor efter fotografering

Digitala bilder och fotoprodukter (beroende på valda bildpaket)
Noggrann och avancerad bildredigering och retuscheringNoggrann och avancerad bildredigering och retuschering
Högupplösta digitala bilder (ingår i alla bildpaket)
Webbanpassade bilder för sociala medier

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

Tårta i önskad design och färger beställs för 500 kr.

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 med fotoprodukter.



Digitala bilder



Fotobox



Foliobox
med printar i passepartout och USB



Fotoalbum
Klassisk



Fotoalbum
Prestige



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

DIGITALA PAKETET FOTOBOX FOTOALBUM
10  st högupplösta bilder för print
Lågupplösta kopior för webb

Matchande printar 15x23 cm i en fin kuvert
Digitala filer levereras via nedladdningslänk

PRIS - 4 500 KR

15 bilder
Fotobox med printar 15x23 cm

Matchande högupplösta digitala bilder för 
print och lågupplösta kopior för webb på 

Usb-sticka 16 Gb

PRIS - 6 500 KR

20 bilder
Lay-flat fotoalbum 25x25 cm i box, 10 uppslag
Matchande högupplösta digitala bilder för 
print och lågupplösta kopior för webb på 

Usb-sticka 16 Gb

PRIS - 10 400 KR



INRAMADE FÖRSTORINGAR
med UV-skydd

För lyxigare känsla lamineras bilderna och monteras på 2 mm kartong. Laminering skyddar mot UV-strålning, fingeravtryck och luftföroreningar. Bilderna 
ramas in utan glas och det blir mattare känsla samt utan reflexer. Ramar finns i vitt och i svart.

32A 33B 34A
20x30 cm - 1290 kr
30x40 cm -  1590 kr
40x50 cm - 2490 kr
50x60 cm - 2690 kr

20x30 cm - 1290 kr
30x40 cm -  1490 kr
40x50 cm - 2390 kr
50x60 cm - 2600 kr

20x30 cm - 1490 kr
30x40 cm -  1800 kr
40x50 cm - 2790 kr
50x60 cm - 3090 kr



TÅRTA
Tårta ingår ej i paketpriset och kan beställas separat för 500 kr.

BETALNING
Bokningsavgift på 1 500 kr betalas vid bokning och resten av paketkostnaden - efter fotografering.  När 
bokningsavgiften är betald är ni garanterad ert datum. Betalning sker med kort, Klarna, Swish eller faktura.

BILDVISNING
Cirka två veckor efter fotograferingen träffas vi på er personliga bildvisning i studion. Vi tillsammans går igenom 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 och produkter ni vill 

beställa.

BILDLEVERANS
Er beställning läggs på redigeringskö när slutfakturan är betald. Leveranstid är mellan 6-8 veckor. Färdiga 

fotoprodukter hämtas i studion eller skickas via post (pris - från 149 kr).
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