
Prislista 2017



Diamant     
Fotografering under 12 sammanhängande timmar
 
 Detta ingår:
 - Fotografering vid förberedelser (sminkning, klänning, osv.)
 - Fotografering under vigseln samt alla gratulationer efteråt
 - Fotografering av brudpar före eller efter vigseln
 - Fotografering med/av tärnor, bestman, familj.
 - Fotografering under middagen fram till bröllopsvalsen.
 - Printkredit på 1500:- att använda till papperskopior, böcker, tackkort osv.
 - Minst 500 bilder från dagen levererade på USB-minne
 - Webbgalleri i ca 1 år om man vill dela med sig till släkt och vänner
 - Fotobok 28x28 cm 20 sidor 
 - Extra timmar utöver de 12 timmar som ingår, 1.500:-/påbörjad timme

 Pris säsongen 2017: 19.000 kr
 (med möjlighet till delbetalning)

Guld   
Fotografering under 8 sammanhängande timmar
 
 Detta ingår:
 - Alternativ 1: Fotografering vid förberedelser (sminkning, klänning, osv.)
 - Fotografering under vigseln samt alla gratulationer efteråt
 - Fotografering av brudpar före eller efter vigseln
 - Fotografering med/av tärnor, bestman, familj.
 - Alternativ 2: Fotografering under middagen fram till bröllopsvalsen.
 - Printkredit på 1000:- att använda till papperskopior, böcker, tackkort osv.
 - Minst 250 bilder från dagen levererade på USB-minne
 - Webbgalleri i ca 1 år om man vill dela med sig till släkt och vänner
 - Extra timmar utöver de 8 timmar som ingår, 1.500:-/påbörjad timme

 Pris säsongen 2017: 13.600 kr
 (med möjlighet till delbetalning)



Silver
Fotografering under 5 sammanhängande timmar
 
 Detta ingår:
 - Fotografering av förberedelser (ca 1-2 tim) 
 - Fotografering under vigseln samt alla gratulationer efteråt
 - Fotografering av brudpar före eller efter vigseln
 - Fotografering med/av tärnor, bestman, familj.
 - Printkredit på 300:- att använda till papperskopior, böcker, tackkort osv.
 - Minst 200 bilder från dagen levererade på USB-minne
 - Webbgalleri i ca 1 år om man vill dela med sig till släkt och vänner
 - Extra timmar utöver de 5 timmar som ingår, 1.500:-/påbörjad timme

 Pris säsongen 2017: 9.500 kr
 (med möjlighet till delbetalning)

Brons      
Fotografering i ca 3 sammanhängande timmar

 Detta ingår:
 - Fotografering under vigseln samt alla gratulationer efteråt
 - Porträttfotografering före eller efter vigseln
 - Minst 100 bilder från dagen levererade på USB-minne
 - Webbgalleri i ca 1 år om man vill dela med sig till släkt och vänner
 - Extra timmar utöver de 3 timmar som ingår, 1.500:-/påbörjad timme

 Pris säsongen 2017: 6.800 kr
 (med möjlighet till delbetalning)



Porträttpaketet       
Fotografering i ca. 90 minuter

Detta ingår:
 - Enbart porträttfotografering före eller efter vigseln i ca. 90 min 
   (det som passar er bäst tidsmässigt). 
 - Minst 40 redigerade och högupplösta bilder från fotograferingen, 
   dessa levereras sedan digitalt via en länk eller på USB. 
 - Extra tid utöver de 90 minuter som ingår, 1.500:-/påbörjad timme
 Pris säsongen 2017: 4.600 kr
 (med möjlighet till delbetalning)
 

Övrigt
 Resekostnad tillkommer på jobb utanför Sunne tätort med 40 kr/mil
 För resor över 5 mil enkel resa tillkommer 300 kr/tim per restimme
 Övernattningar ca 1000 kr/natt (eller efter överenskommelse)
 Bröllopsbok, pris från 300 kr/uppslag
 Tackkort från 25 kr/st inkl. hjälp med design.
 Extra timmar för bröllopsfotografering 2.000 kr/timme.



Fotografering i studio eller utomhus 
(privatpersoner)

ca 1 timme  895 kr  inkl. 5 st högupplösta digitala bilder
ca 2 timmar  1550 kr  inkl. 10 st högupplösta digitala bilder

Vid köp av extra digitala bilder utöver de som ingår i paketet, 
se prislista nedan!

Fotografering utomhus på lämplig plats eller i studion. 
Priset gäller endast fotografering samt leverans av redigerade 
högupplösta bilder som ni väljer ut från ett webgalleri, sedan 
levereras bilderna digitalt via en länk (vill du ha bilderna på USB 
kostar det 100 kr extra). För förstoringar se separat prislista på 
nästa sida. Vid fotografering utanför Sunne tätort tillkommer 
reseersättning med 40 kr/mil. 

Priser extra digitala bilder 
Vill ni köpa extra digitala bilder från fotograferingen utöver de 
antal som ingår här ovan i paketen?

Högupplösta bilder Lågupplösta bilder
Anpassat för utskrift  Lämpligt för webben
upp till A3 (ca 30x40 cm).  (facebook, instagram m.m.)

Extra bilder 250 kr/styck Extra bilder 150 kr/styck
10 bilder 1500 kr 10 bilder 1100 kr
Alla bilder 2000 kr Alla bilder 1500 kr

Tackkort 
Pris från 25 kr/st inkl kuvert, designarbete ingår.

Produkt-/Konst-/Tavelfoto
1 produkt inkl. bildredigering från 550 kr / produkt. 

Har du en produkt som du vill ha fotograferad kan vi göra det 
antingen i studio eller ute på fältet, beroende på storlek eller 
tillgänglighet. Upphämtning av mindre produkter kan ske inom 
centrala Sunne, övriga områden tillkommer resekostnad med 
40 kr/mil. Vid fler produkter, kontaktar du mig för offert så 
ordnar vi ett paketpris. Bilderna levereras digitalt via en länk eller 
på USB-minne (USB-minne kostar 100 kr extra).

Övrig fotografering
(privatpersoner)

Söker du någon annan slags fotografering utöver det som finns 
i denna prislista? Kanske evenemang, sport, mingel, eller andra 
sorters uppdrag. Kontakta mig för en offert. Antigen kan man 
ringa (070-615 80 98), maila (info@mattiasblomqvist.se) eller fylla 
i kontaktformuläret under menyn ”kontakt”.

Företag
Företag kontaktar mig för att få en exakt offert gällande uppdrag.
Antigen kan man ringa (070-615 80 98), eller så kan du maila på 
(info@mattiasblomqvist.se) eller fylla i formuläret under menyn 
”kontakt” på hemsidan. 



Papperskopior
Papperskopia i matt el. blankt fotopapper, 
lämpligt för tackkort osv. 
9x13 cm 8 kr/st
10x15 cm 10 kr/st

Leverans sker med post.
Frakt tillkommer med 39 kr.
Samma fraktkostnad oavsett antal.

Förstorningar fotopapper
Matt, blankt, svart/vit fotopapper av högsta kvalité.
Kan även monteras på olika material.

10x15 cm 60 kr
21x30 cm  250 kr
30x30 cm  310 kr
30x40 cm  390 kr
40x50 cm  890 kr
40x60 cm  1150 kr
50x70 cm  1300 kr
70x100 cm  1800 kr

Levereras per post. Frakt tillkommer med 59 kr för format upp till 
21x30 och 99 kr på format större än 21x30. Samma fraktkostnad 
oavsett antal. 

Vill du ha ditt foto uppmonterat på något material ex papp, kapa, 
plexiskiva, då kontaktar ni mig för en offert. 

Poster / Affisch
Fotopapper budget, matt
30x30 cm  170 kr
30x40 cm  280 kr
40x50 cm  390 kr
50x70 cm  750 kr

Poster/affischerna levereras per post. 
Frakt tillkommer med 69 kr på dessa förstorningar.
Samma fraktkostnad oavsett antal. 

Canvas
Duk uppspänd på träram, 18 el. 38 mm tjock
Priserna gäller första exemplaret, för beställning av fler än 1 ex, 
kontakta mig för offert.

20x20 cm  350 kr/st 18 mm tjock
20x20 cm  380 kr/st 38 mm tjock
30x30 cm  420 kr/st 18 mm tjock
30x30 cm  450 kr/st 38 mm tjock
50x70 cm  1150 kr/st 18 mm tjock
50x70 cm  1180 kr/st 38 mm tjock
70x100 cm  1750 kr/st 18 mm tjock
70x100 cm  1800 kr/st 38 mm tjock

Canvas levereras per post. Frakt tillkommer och varierar bero-
ende på tavlans storlek (fr. 55-189kr) Önskar du andra format än 
ovan, kontakta mig för en offert.

Övriga önskemål
Givetvis är inte detta de enda produkterna ur sortimentet utan vi 
skräddarsyr efter dina egna behov vad gäller format & material. 
Önskar du många kopior så kan vi sy ihop ett paketpris. Kontakta 
mig då för en offert. 

Priserna ovan gäller i första hand för privatpersoner och är 
angivna inkl. moms. Med reservation för prisjusteringar.Tel: 070-615 80 98,  Mail: info@mattiasblomqvist.se

www.mattiasblomqvist.se


