
Prislista porträtt: 

Fotografering:                     
850:-                  
Beräknas ta ca 1 1/2 timme.                                 

Vi fotar på bestämd plats, hemma hos er, ute eller 

i studion (max 6 pers i studion) tills vi är nöjda.                                         

Ett webbgalleri med en grundredigering för urval av 

era bästa bilder som ni i lugn & ro kan titta på 

hemma. 

Bilder:           
Bilderna trycks på matt papper av högsta kvalité. 

10x15/10x10                                 

40:-                                     

15x21/15x15                               

100:-                                 

20x30/21x21                               

200:-                                  

30x40/30x30                                 

350:-                                

40x50/50x50                                 

650:-                                      

50x70                                        

1000:-                                    

70x100                                            

1500:-                    

50% rabatt på kopia av samma bild.                                                    

Har ni andra önskemål om format på era bilder är 

det självklart välkommet med förslag.            

                                              

                      

 

     Collage: 

                                 4-bildscollage i passepartout tryckt på matt papper    

     av högsta kvalite.  

     Pris för collage:                                           

     30x30cm                                             

     1000:-        

     50x50cm        

           1500:-          

     50% rabatt på kopia av samma bild   



                                     

Canvas: 

Din bild på målarduk, uppspänd på en kilram med tjocklek 16mm. 

30x30cm                                                                     

1500:-                                                              

30x40cm                                                                  

1500:-                                                          

40x40cm                                                   

2000:-                                                            

40x50cm                                                      

2000:-                                                                                                                                                                                                                                            

50x50cm                                                                             

2500:-                                                                                   

60x60cm                                                                                 

3000:-                                                                                   

60x20cm                                                                          

3000:-                                       Canvas 60x20 (3 bilder)                                                     

50x70cm                                                                                   

3000:-                                                                             

70x70cm                                                                                  

3500:-                                                                                   

70x100cm                                                                                  

4000:- 

Digitala filer 

Vill du själv göra något med bilderna? Beställ digitala filer som du själv enkelt får hem till 

din dator via en nedladdningsbar länk. Bilderna är i 240 dpi, tryckt på papper ca 20x30.                              

Gör din egen fotobok, ett fotoalbum på nätet eller kanske du har en annan idé. Läs under "viktigt 

att läsa" vad du har för ansvar när du köper digitala filer.  

Pris: 

1-4st                                                                                    

200:-/st                                                                                    

5-9st                                                                                                         

150:-/st                                                                            

10-14st                                                                                  

110:-/st                                                                             

15-19st                                    Tackkort,inbjudningskort,julkort mm                                                   

80:-/st                                                                              

20+                                        15x15cm tryckta kort, inkl kuvert                                                     

50:-/st                                    40:-/st (minst 10st) 

 

 

                                                                                                     

              

                                                         



Fotobok:                                                                   

Boken trycks på exklusivt 190g/m2 papper framtaget för digitaltryck av fotoböcker.                                                                         

Böckerna tillverkas med 6-färgs tryck. 

Pris fotobok:                                            
20x20cm 12 uppslag (24 sidor)                                                    

3000:-                                                                                       

20x20cm 17 uppslag (34 sidor)                                                              

3500:-                                                                                

extra uppslag (2sidor) 200:- 

28X28cm 12 uppslag (24 sidor)                                                                

4000:-                                                                           

28x28cm 17 uppslag (34 sidor)                                                                 

4500:-                                                                                     

extra uppslag (2sidor) 300:-                                                                                                

50% rabatt på kopia av samma bok. 

 

Mer bilder till salu: 

På www.fotoshop.erkersfoto.se kan ni se bilder av olika slag till salu. Tavlor till väggen där du 

själv ramar in fotot du beställer, canvastavlor, kort av olika slag (inbjudning, julkort mm) Helt 

enkelt fotografier, tavlor, kort som du kan beställa snabbt & enkelt över datorn. 

 

Viktigt att läsa:                     

För att reservera ett datum för fotografering behöver Ni betala in en icke återbetalningsbar 

handpenning som är 500:-                                                                                 

Resterande belopp betalas när Ni bestämt vilka bilder ni vill ha.                                                             

För betalning, bankgiro: 875-0309                                                    

Fotografierna läggs upp i webbgalleriet ca 2-4 veckor efter fotograferingen.                                               

Vid köp av digitala filer ingår fullt bearbetade filer som har en justerad färgbalans, kontrasten 

justerad, ev. skärpa pålagd och en grundretuch av bl.a acne och skrattlinjer.                                 

Jag gör inga förändringar på personers utseende eller kroppsdelar.                                               

När du köper en digital fil ingår rätten att fritt använda bilden/bilderna för privat bruk.                                                                                               

Du får inte ändra eller redigera bilden utan fotografens godkännande.                                                     

Bilderna får inte överlåtas/kopieras till någon annan.                                                 

Om du vill lägga ut bilderna på internet eller i en tidning måste du ange fotografens namn 

synligt eller länka till www.erkersfoto.se                                                                     

Ex Fotograf: Emma Erkers eller Foto: www.erkersfoto.se                                               

För all annan användning, exempelvis redaktionella sammanhang krävs fotografens samtycke.                                                                                      

I priset ingår förutom fotografering även hantering, bearbetning och lagring av dem digitala 

filerna i 1 år.                                                                            

Bildköparen ansvarar för att upphovsrätten upprättehålles.                                        

Jag förbehåller mig rätten att göra skylt- och utställningsbilder samt publicera på min hemsida 

och blog, om inget annat skriftligen avtalats. 

 

 

Priserna gäller från maj 2013 och är inklusive 25% moms. Erkersfoto innehar f-skattsedel. Erkersfoto reseverar 

sig för tryckfel. Jag förbehåller mig rätten att när som helst ändra mina priser. 

http://www.inframe.se/
http://www.inframe.se/


Lite att tänka på inför fotograferingen: 

  

Då väldigt många gärna vill ha kort på sig själva & sina nära & kära ska man försöka tänka på en 

sak vid fototillfället.                                                                                                                                                               

Kameran är inte farlig ;O) 

Många tar  endast ett gemensamt foto en gång i livet.                                                   

Detta fotot är det ni senare i livet ska titta på & minnas tillbaka vilken rolig stund ni hade 

tillsammans när ni var & tog fotografierna. 

Peppa gärna varandra innan ni ska åka & bli fotograferade.                                                

Det är helt ok att prata & skratta (på riktigt) vid själva fototillfället. Det är då bilderna 

blir som mest naturliga & det är även de bilderna som blir bäst.                                                                                         

Fotograferingen ska inte vara en allvarlig & stel stund.                                                                                       

När dem små barnen ska vara med se till att de är mätta & utsövda, så dem är på toppenhumör :O)                                                   

                                                                

                                

 

 

 

 

Klädsel: 

Vi fotograferar mot en vit bakgrund, vilket kan vara bra att tänka på vid val av klädsel.                                                                                                                           

Klä dig gärna i neutrala kläder. Tänk på att randigt/rutigt kan ge ett ganska rörigt intryck i 

bilden om ni är flera.                                                                                         

Ska ni färgkombinera något plagg eller ska ni alla klä er som ni själva vill är något att tänka 

på. 

 

Rekvisita: 
Ta gärna med egen personlig rekvisita som tex gosedjur, ballonger, hattar, kepsar, hårband, stora 

klubbor. Ta hellre med för mycket än för lite. Egen rekvisita gör bilderna ännu mer personliga. 

Egna förslag: 

Det är fritt fram att komma med egna förslag & önskemål om hur & vad ni vill att fotograferingen 

ska innehålla. Ingen rekvisita eller föreslag är dumt! 

 

 

 

 

                                                                         

 


