
i alla fotograferingar levereras det angivna antalet bilder i både svartvitt 
och färg på en skiva. Skivan innehåller alltid en mapp med högupplösta 
bilder samt en mapp med webanpassade bilder.

du (modell-för-en-dag)/gravid           1695 kr
i priset ingår minst 1 h make up och 
hårstyling och minst 45 min fotografering 
inkl. tio bilder.inkl. tio bilder.

ni                                      1295 kr/pers
kom minst tre st och gör varsin du-fotografering 
som en kul start på en tjejkväll!! i priset ingår 
minst 1 h make up och hårstyling/pers och minst
30 min fotografering inkl. sju individuella bilder/
pers samt tre gruppbilder.

studentstudent                               1095 kr
i priset ingår minst 1 h make up och
hårstyling och minst 30 min fotografering
inkl. åtta bilder.

student  (exkl. styling)                       795 kr
bal                                                   2495 kr
i priset ingår ca 2 h make up och 
håruppsättning och minst 45 min håruppsättning och minst 45 min 
fotografering (med eller utan kavaljer) 
inkl. tio bilder.



möhippa                             1995 kr (bruden)
i priset ingår minst 1 h make up och hårstyling 
och minst 45 min fotografering inkl, tio bilder + 
en gruppbild. under stylingen bjuds bruden på
bubbel.

möhippedeltagare                495/695 kr/pers
vill du som deltagare i möhippan också bli vill du som deltagare i möhippan också bli 
stylad? i priset ingår minst 30 min make up 
och hårstyling (495 kr). i det högre priset
ingår även egen tid framför kameran inkl. 
två bilder.

porträttfoto                            1200 kr och uppåt
bilder på kärleksparet, hela familjen, 
på vuxna syskon eller till företaget. i på vuxna syskon eller till företaget. i 
fotograferingen ingår alltid ca tio bilder. 
priset är beroende på antalet personer.

bröllop                                  5500 kr och uppåt
varje bröllop är unikt och det är således
även prislistan. kontakta mig för en offert.
priset som anges här är ca 1 h porträtt inkl.
en fotobok och ca 30 bilder.en fotobok och ca 30 bilder.

barnfoto /nyfödd                  150 kr/vald bild
barn är underbara varelser med en 
alldelse egen vilja, därför erbjuder jag 
gratis fotografering av alla barn där 
minst ett barn är under fem år. då ingår
inga bilder utan du betalar ett styckepris på
de bilder du sedan väljer.de bilder du sedan väljer.


