
Prislista 2018 
för privatpersoner  

(samtliga priser inkl. moms).

Välkomna till Erik Hellquist Fotograf AB

Här kommer lite tips och saker att tänka på:

Vi börjar med bokningen!
Tänk efter när just ert barn har sin bästa tid på dygnet. Planera efter mat & sovtider så att  
ditt barn är mätt och piggt till fotograferingen. Sent på eftermiddagen och efter en lång dag  
på förskolan brukar inte fungera så bra. Det är alltså barnet som bestämmer och inte vi vuxna!  
För övriga barn/ungdomar/vuxna löser det ju sig ändå.  

Fotograferingen
När vi planerar in en fotografering avsätter vi en timma tillsammans med er. Vanligtvis går  
det fortare än så, men vi ska inte stressa, samt att det alltid är lite saker runt omkring som
måste fixas också. Det kan även ta en stund att komma igång.

Givetvis kan man ta med sig personliga saker till fotograferingen, vi har visserligen lite saker 
här men de är ju inte alls personliga.

Vill man ha nakenbilder på skinn (bäbisar) så rekommenderar vi att man tar med sig sitt egna 
skinn/filtar. Ta även med en snygg blöjbyxa/trosa.  Äldre barn/ungdomar kan gärna ta med 
egna saker exempelvis något som är kopplat till hobby/fritidsintresse. Kom gärna med idéer.

  Bildvisningen 
Inom 2-3 veckor efter fotograferingen bokar vi en visningstimma. Vi går då igenom de bilder 
vi tagit. Vi tittar tillsammans (på skärm) och gör beställningar på de bilder ni önskar.

Vi har flera olika album i olika storlekar och prisklasser samt även en mängd ramar med och 
utan passepartout. Vi kan även göra tackkort och kollage i en mängd utförande allt efter  
önskemål.

Vi hjälper er helt enkelt att välja de bästa bilderna samt att presentera dem på det sättet som 
passar just er.

Under visningstimman har vi också ett rabattsystem som gäller allt som beställs då!

Så passa på!

Bildvisning: ............./...............    Klockan: ............................

Prislista Album
Samla favoritbilderna i ett album.

Album, 6 bilder med inlagor 1.290:-

Album, 12 bilder med inlagor 1.990:-

Smile, med inlagor 8 bilder 1.495:-

Peel’n stick, 10 bilder 15x15 cm 2.250:-

Coffetable book (Studio Line) 15x15 cm, 5 uppslag, 10-15 bilder 2.995:- (extra uppslag 400:-/st)

Coffetable book (Studio Line) 20x20 cm, 5 uppslag, 10x15 bilder 3.595:- (extra uppslag 550:-/st)

Tack-kort
Bröllop, dop, student eller födelsedag. Finns i olika varianter. Pris per styck.  
Gäller samma motiv och vid samma beställningstillfälle. Startkostnad 200:-.

storlek 10-12 st 13-24 st 25-49 st + 50 st

9x12 cm 50:- 45:- 40:- 35:-

Digitala filer
Digitala filer passar dig som vill ha fri användningsrätt av bilden och vill printa själv.

Lågupplösta filer levereras med logga i kanten på bilden. Leverans sker via mejl.  
Bildstorlek 9x12 cm, upplösning150 dpi.

Högupplösta filer har bildkvalité som räcker till väggförstoringar och fotoböcker.  
Levereras på USB. Bildstorlek 30x40 cm, upplösning 300 dpi.

Lågupplösta bilder:  Högupplösta bilder:
1-4 bilder, 250:-/st  1-4 bilder 1.200:-/st
5 bilder 800:-, efterföljande 300:-/st         5 bilder 4.500:-, efterföljande 800:-/st                  
10 bilder 1.200:-, efterföljande 200:-/st  10 bilder 6.000:-, efterföljande 500:-/st
20 st bilder 2.000:-, efterföljande 160:-/st 20 bilder 8.000:-, efterföljande 350:-/st
25 st bilder 2.500:-, efterföljande 140:-/st 25 bilder 8.500:-, efterföljande 300:-/st

Alla bilder i visningsgalleriet 3.950:-  Alla bilder i visningsgalleriet 15.000:-
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Fotograferingar och tjänster
I alla våra fotograferingar ingår, förutom fotografering,
redigering av bilder, bildgalleri och bildvisning.

Bildvisning bokas vid fototillfället och där får ni möjlighet att se  
bilderna högupplösta och våra olika produkter.

Barnfotografering 800:-

Familjefotografering 1290:-

Tillägg:
Lördag + 500:-
Egen miljö inom Tranås + 250:-
Egen miljö övrigt, begär offert.

Färdiga porträttpaket
Passar om man redan innan vet vad man vill ha och vill göra det smidigt.

”Farsan fyller 50 år” – Bygger på en bildidé.
Budget: Fotografering ca 15 min inkl 1 st förstoring  
24x30 cm i standardram Pris: 995:-

 Lite mer: Fotografering ca 20 min inkl 1 st laminerad och  
monterad väggförstoring 30x40 cm (ram tillkommer) Pris: 1.795:-

”Porträttfoto till CV, Linkedin” etc
Fotografering ca 15 min inkl. 2 st digitala filer högupplöst  
(extra bilder kan köpas till) Pris: 1.400:-

Övriga fototjänster
Körkort/Id-kort/Visum
Drop in torsdagar och fredagar 240:-  
(Övriga dagar 320:-. Bokning krävs innan)

Reproduktioner från 100:- 
(Se separat prislista)

Presentkort
Vi säljer presentkort på valfritt belopp.

Ramtjänst
Vi ramar in, monterar och laminerar bilder.

      Välkomna in och se vårt sortiment av ramar!

Förstoringar och album
Nedan följer ett urval av olika alternativ för dina bilder. Alla bilder går att få i exakt 
anpassade storlekar, proportioner och varianter. Vi hjälper dig att hitta unika  
lösningar för att ni ska få ut maximal glädje av era bilder.
Allt material är syrafritt och håller högsta kvalitet.
Vi arbetar mycket med våra bilder, för att tillföra  
det där lilla extra som syns på slutresultatet.

Prislista förstoringar 
Bordsförstoring inkl. ram
Alt. 1: Obehandlat
Alt. 2: Monteras och levereras i standardram. 
Välj mellan svart, vit eller brun ram.

13x18 cm  395:-
18x18 cm  450:-
18x24 cm  520:-
24x24 cm  620:-
24x30 cm  695:-

Väggförstoring
Alt. 1: Laminat och montering på syrafri kartong.
Bilden får en behandlad yta som är avtorkningsbar och UV-skyddad. 
Bilden kan monteras i ram utan glas.
Alt. 2: Canvas lamineras och monteras på 30 mm spännram  
som standard. 

Storlek cm Laminat Canvas     
30x30 1.195:- 2.200:-                                                                   
30x40 1.495:- 2.495:-
40x40 1.895:- 2.795:-
40x50 2.100:- 3.000:-
50x50 2.400:- 3.500:-
50x60 2.595:- 3.995:-
60x80 3.450:- 4.795:-
70x70 3.850:- 5.500:-                
70x100 4.200:- 6.800:-

Touch-block
En exklusiv produkt där en laminerad bild monteras på en 16 mm  
träplatta. Välj mellan svart, vit eller brun kant.
Kan med fördel kombineras i olika moduler eller köpas styckvis.
Pris ex. MODUL C 1 st 30x63 cm/2 st 30x30 cm 6.040:-
Se separat broschyr för fler kombinationer!

Kollage
Vi skapar unika collage av era favoritbilder!
Vid val av flera bilder på samma yta beräknas priset på det totala  
yttermåttet + 150:-/bild utöver den första bilden.


