Fotograf Viveka Österman
Jag har jobbat som porträttfotograf i Luleå sedan 1999
Förutom privatporträtt så jobbar jag även med uppdragsfotografering åt tidningar/
magasin, företagsporträtt och liknande, är du företagare? Så be att få min
företagsprislista!
När man kommer till min studio vill jag att alla ska kännas sig som hemma, ingen ska
behöva känna sig obekväm över ett besök hos mig.
Min studio ligger på området Kronan i Luleå, byggnaden heter H5 och jag finns på
källarplan.
Maila eller ring för tidsbokning, jag tar även bokningar vissa helger och kvällar, utan
extra kostnad! Om ni inte hittar vad ni letar i min prislista så fråga! Jag kan i princip
hjälpa er med alla önskemål.
Varmt välkomna till mig, jag ser fram emot ert besök, Viveka

©Fotograf Viveka Österman

www.veken.se
Mail: viveka@veken.se 073-037 36 82
www.facebook.com/veken.se

Betalningsinformation
Fotograferingskostnaden betalas vid fotograferingstillfället, kort eller kontant.
Ca 1 vecka efter fotograferingen får man en länk till ett bildgalleri där bilderna ligger uppe
i 2 veckor så man kan välja vad man vill beställa. När man hämtar bilderna hos mig så
får man en faktura på resterande belopp att betala.
Beställningar över 4000:- kan delas upp på 2 fakturor
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Prislista 2016

650:-

Fotografering inkl. 1 st 21x30 förstoring

Detta är grundpriset på mina ordinarie fotograferingar, det kan vara tex
barn,syskon,familj,släkt,student,grupp,gravid,nyfödd,baby
Utöver fotograferingskostnaden så kan man välja vad man vill köpa till ytterligare enligt menyn.

700:-

”Trash the cake” inkl 1 st 21x30 förstoring
1-års fotografering som avslutas med att ”trasha” en minitårta

1000:-

”A star is born”
Gravid & nyfödd eller Nyfödd & 1-års, 2st fotografering inkl 2st 21x30

” Moviestar"

Fotografering enligt önskemål efter filmtema eller annan inspiration,

2500:-

cool plansch med text efter önskemål och snygg retusch

Meny

Enskilda printar på fotopapper, inkl. lågupplöst digitalkopia
10x15 eller 9x12
13x18
21x30
30x40
40x50

300:350:450:700:1200:-

50x70

1600:-

70x100

2100:-

Collage 30x40/30x30

1100:-

Collage 40x50/40x40

1300:-

Tackkort 12x12cm minsta antal 10st

40:-/st
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Meny

Printpaket, av samma bild
1st 30x40 2st 21x30

1200:-

4st 21x30

1500:-

1 st 40x50 4 st 21x30

2600:-

Canvas, printer på canvas monterad på 4cm spännram
40x50 canvas

1700:-

30x40 canvas

1500:-

Albumbok
15 bilder från fotografering
Bunden bok med läder eller linne omslag
tjocka uppslag,finns i flera färger

2500:-

Högupplösta digitala filer
styckepris
500:-/st
10 st olika
4000:20 st olika
6000:Högupplösta digitala filer innebär att du kan printa själv dina egna
förstoringar,tackkort,canvas,fotoböcker,almanackor mm

