HERNER FOTO
Konfirmations fotografering
Få foreviget de fantastiske og uforglemmelige øjeblikke og få billeder færdig redigeret og
klar til fremkaldelse i flere størrelser.

Fotografering ca. 1 time på en valgfri location, f.eks. ved kirken, i jeres have, i skov, ved stranden, alt efter
jeres ønsker.
850 kr.
_______________________________________________________________________________________________

Fotografering på 2 locationer efter jeres ønsker, f.eks. i og ved kirken og ved sø, i skov, i have/park eller

1300 kr.
___________________________________________________________________________
hvad i måtte have af ønsker.

Fotografering ved festen, med gæster og stemnings billeder, billeder af bordækning, gaveudpakning og

215 kr./time
___________________________________________________________________________
gavebord m.m.

Fotoshoot på ca. 1,5 timer, med konfirmand udendørs eller i studie, alt efter vejr og ønsker.
Vi laver et Fotoshoot i de sidste uger op til konfirmationen og den ekstra tillid og tryghed, konfirmanden
får, når man har øvet og arbejdet sammen, viser sig tydeligt i udstråling og bedre billeder på dagen, og er
derfor givet utrolig godt ud.
Alle de bedste billeder, kommer også med på DVD, sammen med konfirmations billeder.

250 kr.
___________________________________________________________________________
Møde og planlægning af fotografering. En dag i ugerne op til, mødes vi og drøfter jeres ønsker for
fotografering på dagen og gennemgår sammen de steder og muligheder, hvor i ønsker fotografering .
Hvad er med i prisen
Alle priserene er inkl. kørsel i Odense, formøde, fotografering og redigering af billeder, som laves både i
farve og sort hvid, så der kommer ikke nogen ekstra udgifter.
Billeder lægges færdig til fremkaldelse på DVD i følg. størrelser 10x15, 13x18, 15x20, 18x24, 20x30, 21x30
og 30x45cm.
Fest og stemnings billeder laves kun i farve og i størrelser 10x15 og 20x30
For 65 kr. kan man også få billeder på et USB stik i stedet for DVD.
Kørsel uden for Odense 3,52 kr. pr/km
Har i andre ønsker eller spørgsmål, så kontakt mig på info@hernerfoto.dk
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