
PRISER PORTRÄTTFOTOGRAFERING 2014 
Barn, familj, nyfödd, gravid, par, dop 

 
 

 
 

Mina tre egna barn växer och blir stora med blixtens hastighet. Ibland 
förstår jag inte hur det gick till och emellanåt skulle jag vilja stanna tiden för 
ett tag. Var är mina småbebisar?! Poff – och så har de plötsligt en massa 
annat att göra än att hänga med sina föräldrar. Alla foton av dem och oss 
tillsammans är min största skatt. Så värdefullt. Så hör av er – så skapar vi 
minnen! 

 
 
FOTOGRAFERING 
barn, nyfödd, familj, gravid, par 

- Cirka 1 timmes fotografering på en plats ni väljer 
- Blandning av enskilda porträtt, syskonbilder, gruppbilder – allt enligt 

era önskemål  
- Urvalsgalleri online med cirka 80-100 bilder 
- 15 fullt bearbetade högupplösta foton på DVD, i både färg OCH 

svartvitt.  
- Lågpplöst version av bilderna – passar bra till exempel för 

mail/blogg/facebook. 
- Fria framkallningsrättigheter 

1800 kr 
 
 



TILLVAL 
Extra foton 
Högupplösta foton från urvalsgalleriet 
Vid beställning samtidigt som ordinarie urvalet: 

- 175 kr styck alternativt 
- 1500 kr / 10 stycken  
- Från 10 bilder och uppåt 150 kr styck 

Efterbeställningar (upp till ett år efter fototillfället): 
- 185 kr styck alternativt 
- 1600 kr / 10 stycken 
- Från 10 bilder och uppåt 160 kr styck 

Fotobok  
21*21 cm med 12 uppslag, 24 sidor, hårt omslag:  

- 1500 kr 
Priserna är inklusive moms. Lycklig Foto innehar f-skattesedel.  
 
ÅTERKOMMANDE KUNDER 
får 10% rabatt och tre extra foton (gäller ej bröllopsfotografering).  
 
ANDRA MÖJLIGHETER 
Ovan är de fotograferingar jag gör oftast, men jag fotograferar gärna annat 
efter liknande upplägg! Exempelvis; högtider som dop eller namngivning, 
möhippan eller svensexan, födelsedagsfesten, picknicken, husdjur… Hör av 
dig så tar jag fram ett prisförslag och så ordnar vi något som passar!  
 
PRESENTKORT 
Givetvis går det utmärkt att köpa, antingen på ett helt fotograferingspaket 
eller på en specifik summa som kan användas som delbetalning vid 
fotografering. Presentkorten skickas via mail tillsammans med lite 
information till den som ska få presentkortet.  
 

 
 

 
BOKNING & VILLKOR 
För bokning eller andra frågor är det enklaste att maila mig på 
pernilla@lycklig.org. Det går även bra att ringa på 0703 604619.  
Innan fotograferingen samlar jag in information kring era önskemål från er, 

mailto:pernilla@lycklig.org


vi bestämmer gemensamt en plats för fotograferingen och jag skickar ut lite 
”bra-att-veta-information” inför och efter fotograferingen. 
 
Vid fototillfället skriver både parter på ett enkelt avtal kring 
användanderätten – som kortfattat innebär att kund har rätt att fritt 
framkalla bilderna och publicera dem i icke-kommersiellt syfte med 
hänvisning till fotografen, samt att jag har rätt att använda bilderna i min 
marknadsföring. Avtalet erhålles i sin helhet i samband med bokning. 
 
RESEERSÄTTNING 
Milersättning tillkommer utanför Helsingborgs kommun med 40 kr / mil. 
 
VÄDERGUDARNA  
Väder och vind kan jag (tyvärr) inte styra över och ofta fotograferar jag 
utomhus. Vid behov förbehåller jag mig rätten att, efter diskussion med er, 
byta plats alternativt boka om tiden för fotografering om vädret inte är med 
oss.   
 
Jag ser fram emot att höra av er! /Pernilla  
 


