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P R I S L I S TA

Fotografering
Halvtimme ....................................... 795 kr (helg 1 295 kr)
1 timme ........................................ 1 295 kr (helg 1 795 kr)
Körkorts-/ id-foto .......................... 200 kr (inkl. 2 eller 4 bilder)
Paketerbjudande barn - samla bilder från barnets första år genom tre
fotograferingar (3 x 795 kr); tex gravidfoto, halvår, ettårsfoto och
få ett album på köpet (värde 995 kr).

Efterbeställning
För att du som kund inte ska känna dig låst vid paketerbjudanden får
man sätta ihop sitt eget paket, alltså ingår det inga bilder i priset för
fotograferingen. På så sätt betalar man bara för det man är intresserad
av att beställa. Ett undantag finns för barnfotografering, se ovan.
USB-minne med full rätt över bilderna:
Hela fotograferingen med högupplösta bilder på ett usb-minne.
Detta är ett prisvärt alternativ då ni får alla bilder digitalt och har full rätt
över bilderna. Ni kan själva skriva ut, framkalla eller maila till släkt och
vänner.
De foton som ligger på usb-minnet är lätt behandlade*.
Alla fotografier på usb-minne:
Vid halvtimmes fotografering ......................................... 1 995 kr
Vid 1 timmes fotografering ............................................. 2 495 kr
För utvalda, högupplösta, behandlade* bilder digitalt ........ 395 kr /bild
Papperskopior
I priset ingår även bildbehandling*!
10 x 15 cm ............................................. 95 kr
13 x 18 cm ........................................... 195 kr
18 x 24 cm ........................................... 295 kr
21 x 30 cm ........................................... 395 kr
30 x 40 cm [30 x 30] ......................... 595 kr
40 x 50 cm [40 x 40] ......................... 795 kr
50 x 60 cm [50 x 50] ......................... 995 kr

Tackkort
Enkla kort:
10 x 20 cm inkl. vitt kuvert ......... 10-19 st ...................... 30 kr /st
10 x 20 cm inkl. vitt kuvert ......... 20 och fler ................. 25 kr /st
Vikta kort:
10 x 15 cm inkl. vitt kuvert ......... 20-29 st ...................... 35 kr /st
10 x 15 cm inkl. vitt kuvert ......... 30 och fler .................. 30 kr /st
Fotobok
Lyxig bok med tryckta sidor och textilomslag
20 x 23 cm, 24 sidor ....................................................... 1 595 kr
31 x 31 cm, 24 sidor ....................................................... 2 295 kr
Album
Traditionellt album i vitt eller svart med inklistrade foto
Litet (18 x 24 cm). 8 sidor. Inkl. 8 bilder ...................... 995 kr
Stort (24 x 26 cm). 8 sidor. Inkl. 8 bilder .................. 1 495 kr
 anvas -ert foto på målarduk
C
40 x 40 cm ................................. 1 495 kr
40 x 60 cm ................................. 1 695 kr
60 x 60 cm ................................. 1 895 kr
50 x 70 cm ................................. 1 995 kr
70 x 70 cm ................................. 2 395 kr
70 x 100 cm ............................... 2 695 kr
För bilder och prisexempel; se mbphoto.se/produkter
[ * Bildbehandling innebär förbättring och bästa resultat i färger,
passande beskärning, borttagande av störande detaljer, svartvit,
sepia, detalj i färg i svartvitt foto eller annat önskemål.
Om inget speciellt önskas, redigerar jag bilderna efter vad jag tycker
passar bäst för just det fotot. Se mbphoto.se/bildbehandling]
Alla priser är inkl. moms. Reseersättning utanför Markaryd: 40 kr/mil.
Välkommen att höra av dig om du har frågor eller vill boka tid!
Magdalena

Mitt namn är Magdalena Bäckman. Som fotograf möter jag
människor som vill föreviga det bästa i livet, som barnen eller
sin bröllopsdag. Men även människor mitt uppe i tankar om
hur företaget kan presenteras på bästa sätt. I dessa möten formas idéer och bilder som blir till glädje och nytta. Med känsla
och personlighet – bilder som berör.
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