2021

Familj och barnfotografering
Min ambition är att vi tillsammans når ett bra resultat och att jag ska möta Era förväntingar vad det gäller service och det färdiga resultatet.
Mitt mål är att fånga familjens personlighet och att göra fotograferingen så rolig som möjligt för alla inblandade, äldre som unga. .
Tålamod är en förutsättning både för fotograf och förälder. Vi fotograferar alltid i barnens tempo.
Viktiga saker att tänka på för små barn:
- Försök om möjligt att undvika trötta och hungriga barn
- Ta med frukt / russin / godis. Man får muta hos fotografen.
- Ombyten kan gå bra, men håll det till 1 ombyte.
Jag rekommenderar att man så långt det går alltid fotograferar familjebilder först, då vänjer sig barnet/barnen sig att vara framför kameran.
Familjebilderna kan bli missade om barnen tappar tålamodet i slutet av fotograferingen.
I prislistan utgår jag från digitala bildpaket med tillval för framkallning. Det går även att
endast beställa framkallning, se prislista för det i slutet av detta dokument.
Har du andra önskemål kring fotograferingen så hör du av dig.

Kontaktinformation
Tele: 0708 - 604 652
Web: www.davidzanden.se
Mail: kontakt@davidzanden.se
Godkänd för f-skatt

Priser 2021
Fotografering
- Fotografering upp till 60 min
- Gäller barn eller familj
- Resa tillkommer utanför Linköping

1500 kr

Bildpaket mindre

2500 kr

Bildpaket medium

3000 kr

Bildpaket alltihop

4000 kr

- 25 valda bilder från onlinegalleri

- 50 valda bilder från onlinegalleri

- Alla av fotografen utvalda bilder
- ca 100bilder/timme

Tillval bildpaket
Framkallningar

Extra fotograferingstid

Äkta matt proffspapper
9x13		
79:13x13		
99:13x18		
149:20x30		
269:30x40		
399:-

Önskar ni fotografering utöver den tid som ingår debiteras
den 995kr per påbörjad timme.
Övriga storlekar eller produkter, gör en
förfrågan för prisuppgift.

Övriga produkter på offert
- Inramningar
- Handgjorda papper
- FineArt framkallningar
- Canvas
- Monteringar

Fotobok proffs
20x20 cm
25x25 cm
30x30 cm

26 sid 1295kr startpris		
26 sid 1995kr startpris
26 sid 2495kr startpris

Extra uppslag = 2 sidor 200kr/st
Extra bok 15% rabatt.

Information
- Samtliga priser inkl moms. Resetillägg tillkommer vid fotografering utanför Linköping med 40kr/mil.
- Fotografering sker främst helger eller kvällstid vardagar.
- Vid leverans av bilder ska fakturan betalas senast 10 dagar efter.
- Vid utebliven fotografering erbjuds en annan tid, annars utgår en avbokningsavgift på 500kr
- Bilder kan komma att användas i marknadsföring samt presenteras på hemsida / blogg. Önskar ni ej medverka med detta måste det
meddelas fotografen.

Produkter utan digitala paket
Fotobok

Proffs - från 2995kr
Storlek 20x20cm i kraftigt framkallade fotoblad med ett hårt omslag. En bild kan täcka
ett helt uppslag för att få en riktigt härlig wowkänsla!
I standardutförande ingår det 13 uppslag (minsta antal, 26 sid). Det går bra att köpa till
extra för 200:-/uppslag. På varje uppslag kan man få plats med olika antal bilder.
Finns självklart att titta på vid besöket i studion.

Framkallningar

Äkta matt proffspapper
9x13
399:13x13
449:13x18
549:20x30
649:30x40
999:Canvas, Ramar eller övriga produkter
be om aktuellt pris

Följ mig på instagram: fotografdavidzanden eller
facebook: facebook.com/zproduktion
WWW.DAVIDZANDEN.SE

