PRISLISTE 2022:
Det er ikke lov å lage kopi av bildene selv.
Bildene er merket med min logo og de er ikke ferdig laget for print. Kun til visning
på nett.
I følge åndsverkeloven har jeg som fotograf alle rettigheter til bildene, om ikke
annet er avtalt.
Alle bilder og produkter bestiller dere her hos meg.
Farger, utsnitt er en del av fotografiet, og jeg ønsker å levere et produkt som jeg
kan stå inne for. Med en så god kvalitet, at bilde holder seg like fint i mange år
hjemme hos deg.
Jeg samarbeider med profesjonelle trykkerier som levere den beste kvaliteten på
både blekk og papir.
De jobber i samme fargerom som meg, og bildene blir akkurat som jeg har laget
de, og dere som kunder får det slik dere har sett de her.
Alle mine kunder får tilbud om gratis visningstime 1-2 uker etter fotograferingen.
Vi går igjennom bildene sammen, og vi ser på hva dere ønsker å gjøre videre med
bildene. (Det kan være lurt å tenke litt på hva dere ønsker å gjøre med bildene før
fotograferingen også, da kan jeg ta hensyn til det når jeg fotograferer.)
Jeg har alle de produktene jeg selger utstilt her.
Etter visningstimen får dere med en link med visningsfiler. Den er åpen i 2 uker så
dere kan se på hvilke bilder dere ønsker å gjøre noe med, vise til venner og familie
og kanskje de også ønsker å bestille noen av bildene. (Disse bildene kan dere
selvfølgelig dele på sosiale medier også, men husk å kreditere Studio Alma.)
Alle filer oppbevares i mitt arkiv både lokalt og eksternt. Det betyr at om dere
ønsker å bestille bilder igjen om noen år kan dere det. Og om dere ønsker å se
visningsbildene igjen er det bare å ta kontakt.

FORSTRØRRELSER
Størrelse
10x15/10x12
13x18/15x20
20x20/20x25
20x30/30x30
30x40/40x40
40x50/50x50
50x70/60x90
90x130
100x100

Fotopapir
300,450,600,900,1500,1750,2850,4750,5200,-

Laminert

750,1100,1600,2000,2700,4700,6700,8000,-

bildeplate

1750,2200,3000,4000,6000,8500,12000,-

Glass

3500,4000,5000,7000,8000,12000,-

Aluminium

3500,4500,6500,7000,12000,-

Fotopapir: Bilde printet på Epson Luster fotopapir
Laminert: Bilde printes på Epson Luster fotopapir laminert og klebet på bakplat, så
det blir stivt og fint å ha i en ramme uten glass. Lamineringen har en matt
overflate med fin struktur og øker bildets levetid og hardførhet.
Bildeplate: Bilde printes og klebes på en 1,5 cm tykk MDF plate. Oppheng integrert
i platens bakside. Valgfri bildekant; sort, hvit, gull aluminium eller eik.
Glass/Akrylplate: Bilde printet på 4 mm ripesikkert akrylglass. Oppheng montert
på baksiden.
Aluminiums plate: Bilde monteres på en 3 mm tykk sandwichplate av aluminium
og sort PVC, ink oppheng på baksiden.

BILDEBOKS
En dekorativ boks med 10 stk av de motivene dere liker best.

Inkludert 2 stk staffelier som du kan bruke til å sette frem bildene.

Str 15x20 laminerte bilder kr 5500,Str 20x25 laminerte bilder kr 7000,Str 20x20 ulaminert ink.passpartout kr 6000,-

ALBUM
«Studio Alma» album i flere str og farger. Fine å bruke til alt fra nyfødt til bryllup.
20x20/ 15x20
25x25/ 20x25

10-12 sider
kr 6000,-

kr 4000,-

10-12 sider

20-24 sider
kr 7500,-

kr 6000,-

20-24 sider

46-50 sider
kr 12 000,-

kr 10000

Man kan få albumet levert i en fin eske/boks til kr 500,-

46-50 sider

«Bryllupsalbum»
Er mitt fineste og mest eksklusive album. Printet med høyeste kvalitet på
fotopapir, og laminert.
pris fra kr. 10 000,-

TAKKEKORT
2 siders takkekort
15x15 eller 12x17
4 siders takkekort 15x15
50-100 stk
45,- kr pr stk

28,- kr pr stk
0-50 stk

55,- kr pr

DIGITALE FILER
1 stk bildefil

1500,- kr

5 stk bildefiler 5500,- kr
10 stk bildefiler 10000,- kr
15 stk bildefiler 13000,- kr
Ved bestilling av filer gir jeg dere 20% på print ved bestilling her på
Studio Alma.

Ikke la minnene bli på harddisken.
Print ut bildene du er glad i!
Du kan betale hos meg med kort, Vipps
eller få faktura.

