HERNER FOTO
Portræt Fotografering
Fotografering af 1 person over 12 år.
Prisen er inkl. fotografering, redigering af op til 15 stk. billeder, digitale billeder i både farve og sort hvid i
lav skærmopløsning med lille logo i hjørnet.

300 kr.
_______________________________________________________________________________________________

Fotografering af 2-4 personer over 12 år.
Hver person kan både fotograferes alene og med fælles billeder, alt efter hvad der ønskes.
Prisen er inkl. fotografering, redigering af op til 10 stk. billeder pr. person, digitale billeder i både farve og
sort hvid i lav skærmopløsning med lille logo i hjørnet.
Pr. person 200 kr.

___________________________________________________________________________
Børnefotografering 0-12 år ingen tidsbegrænsning og god tid til at skifte, amme og klæde om.
Prisen er inkl. fotografering, redigering af op til 15 stk. billeder for det første barn og op til 10 stk. ekstra pr.
efterfølgende barn, digitale billeder i både farve og sort hvid i lav skærmopløsning med lille logo i hjørnet.
1 barn 300 kr.
Ønskes flere børn fotograferet, er pris pr. hvert efterfølgende barn
150 kr.
Ved flere børn, tages der både portrætter af hvert barn og fællesbilleder, hvis det ønskes og er muligt.
Mødregrupper
Der gives 25% rabat på fotografering og køb af digitale billeder til mødregrupper.
Hver familie får sin egen tid, så der er tid og ro til at få gode billeder.
Skriv for mere info.
De bedste billeder af små børn, fås efter min mening først, når barnet kan ligger på maven og løfte
hovedet, sidde selv og igen, når de kan stå/gå.

___________________________________________________________________________
Gravid/newborn fotografering
Prisen er inkl. fotografering, redigering af op til 15 stk. billeder, digitale billeder i både farve og sort hvid i
lav skærmopløsning med lille logo i hjørnet.
300 kr.
Hvis, du ønsker flere fotograferinger, imens du venter dig og f.eks. et sammensat billede fra alle
fotograferinger med maven som vokser og det nyfødte barn.
Pr. gang. 150 kr.

___________________________________________________________________________
Gruppebilleder
Prisen afhænger af, hvor mange personer, hvordan og hvor billeder ønskes taget.
Kontakt mig for tilbud på fb eller mail Herner Foto

Fra 400 kr.
___________________________________________________________________________
Ønskes andre typer billeder eller fotograferinger, så kontakt mig på mail Herner Foto, for et uforpligtende
tilbud.
Eller se evt. her for model fotografering Priser model fotografering

___________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________
Ønskes der redigering af flere billeder, end det antal som er angivet ved fotograferingen, så er prisen 100
kr. pr. 7 stk. for dem som vælges udover det nævnte antal.

___________________________________________________________________________
Køb alle de redigerede billeder i høj opløsning uden logo.
Alle fotograferinger er inkl. digitale billeder, i lav opløsning, lavet til skærmbrug og med logo i hjørnet. De
kan ikke fremkaldes.
Køb alle de redigerede billeder digitalt i høj opløsning uden logo både i farve og sort/hvid, helt færdige og
klar til fremkaldelse, i flere størrelser.
Så i selv kan fremkalde alle dem der ønskes og I har dem til evig tid.
395 kr.
Fremkaldte billeder på fotopapir. Billeder fremkaldes ved professionelt firma.
Prisen afhænger af størrelser og antal.
Se mere info og priser her Priser
Der er ikke krav om, at man skal købe digitale billeder i høj opløsning eller fremkaldte billeder ved en
fotografering.

__________________________________________________________________________
Selve Fotograferingen
Fotograferingen kan foregå udendørs eller i studie, alt efter hvad dine eller jeres ønsker er.
Vi har 16m² studie indrettet i vores hjem, og kan derfor fotografere, når det passer os og vores kunder og
samtidig holde prisen nede.
Der bruges typisk mellem 1 og 3 timer, alt efter type af billeder og ønsker, og vi slutter af med at du/i selv
vælger de bedste billeder ud.
Der er selvfølelig også tid og mulighed for at skifte tøj undervejs, hvis i ønsker større udvalg og variation i
billeder.
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