PRISLISTA 2019
Välkommen att titta på prislistan. Här finns olika paket. Hittar ni inte det ni söker, fråga!
OBS! Priserna gäller arbete inom Göteborg. Ni kan välja att bli fotograferad i min studio eller på annan
valfri plats. Önskar ni fotografering utanför Göteborg tillkommer resekostnad på 4,5 kr/km. Vid
fotografering på annan valfri plats gäller att restiden skall inkluderas i den timme man har att disponera.
Annars får man göra tillägg på en timme. (950 kr)

Porträtt
0,5 tim fotografering inkl 1 st digital bild för webben 2000 px 990 kr
0,5 tim fotografering inkl 3 st digitala bilder 1.500 kr
1 tim fotografering inkl. 6 digitala bilder 2.200 kr
1 tim fotografering inkl. 8 digitala bilder 2.405 kr
1 tim fotografering inkl. 10 digitala bilder 3.750 kr

Gruppbilder 2-5 person inkl en bild för webb 1.500 kr
”
6-10 personer
”
1.695 kr
”
11 -20 personer
”
2.100 kr
”
21 personer och fler inom Göteborg 2.795 kr
Bröllop – Kanske den viktigaste fotograferingen man gör J
Vi erbjuder 4 grundpaket. Paket 1 och 2 gäller för 1 timmes fotografering. Grundpaketen går alltid att göra
justeringar på så att det passar just era önskemål.

1) Lilla paketet 2 alternativ; klassiska bröllopsbilder i studio eller i omgivningen
a) Ekonomi: 8 bilder webbilder 2000 pix 2.295 kr
b) Album 8 bilder m. montering 9x12cm i fotoalbum + webbilder samma bilder 3.100 kr
2) Lilla paketet högupplösta, digitala bilder (upp till A3) - klassiska bröllopsbilder i studio
eller i omgivningen2 tim fotografering
20 digitala högupplösta bilder 4.500
3) Halvdag 4 timmar
Ingår vigselbilder, klassiska bröllopsposer, skål, släkt och vänner efter vigseln samt
mingel och början på festen alt. bilder på bruden när hon görs i ordning innan vigseln.
50 digitala, högupplösta, redigerade bildfiler + 3 st högkvalitativa förstoringar A4 alt 1 st
A3. 8.500 kr utan förstoringarna med enbart de digitala 50 filerna kostar halvdag 7.700 kr
4) Heldag + kväll (fram till kl 22) 8 timmar
Ingår vigselbilder, klassiska bröllopsposer, skål, släkt och vänner efter vigseln samt
mingel och början på festen alt. bilder på bruden när hon görs i ordning innan vigseln.
Festen på kvällen. 100 digitala, högupplösta, redigerade bildfiler + 3 st högkvalitativa
förstoringar A4 + 1 st A3. 14.200 kr
Extrabilder, förstoringar, tackkort och större album kan alltid beställas i efterhand enligt separat prislista. I hel och halvdag ingår
alltid ett möte på vigselplatsen ca 1 vecka innan vigseln. Önskar ni ingår också ett möte efter framtagning av bilderna då vi kan se på
bilderna tillsammans för att göra urvalet.
Alla priser är inkl. moms. Vi förbehåller oss rätten att använda bilderna i vår egen marknadsföring. Önskar ni få bilderna
hemskickade tillkommer porto och administrationsavgift. Copyright: Jenny Christenson, Fotograf, Göteborg 2015.
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Album, efterbeställningar, förstoringar och avancerad retusch
Album finns i olika storlekar från: 8 bilder m. montering 9x12cm i fotoalbum, svart eller
vitt, passande både barn och bröllop till större album, även som tryckt bok från 2.900 kr

Efterbeställningar

9x12 eller 10x15 cm 195 kr/st
Digital bild för max 1500px längsta bildsidan 185 kr/st
Digital högupplöst original 1150 kr/st
Vid redan köpta högupplösta filer kostar extra bilder 550 kr/st

Tackkort
9x12 cm el 12x12cm inkl.kuvert. Färg eller svartvitt.
5-20 st 55 kr/st
21 st och flera 45/st

Förstoringar
13x18 cm 255kr/st, 3 st av samma bild 205 kr/st
18x24 cm 450 kr/st 3 st av samma bild 405 kr/st
20x30 cm 640kr/st 3 st 520 kr/st
30x40 cm 875 kr/st
40x50 cm 1290 kr/st

Canvas med kilram
20x30 cm
30x40 cm
40x60 cm
50x70 cm

1.050 kr
1.650 kr
2.450 kr
3.100 kr

Vi har även paket med inramning, inklusive syrafri passepartout och bakstycke.
Fråga för prisuppgift. Även för det exklusiva pappret Hahnemuhle.
Avancerad retusch: Special retusch debiteras enligt timåtgång med minst 30 min=550 kr
Jenny Christenson, Fotograf

Djurgårdsgatan 47
414 64 Göteborg
Mobi: 0706-247389
Mail: info@jennycfotograf.se
Hemsida: www.jennycfotograf.se
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