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”Vi ger drömmar liv och skapar band som för människor närmare varandra.” /Niclas Kindahl, Fotograf 

 

FOTOGRAFERING STUDIO / PRIVATPERSON 

 Bröllop ….. 3 000 kr (för paketförslag se: www.fotofabriken.se) 

 Boudoir & tema inkl. Imagebox med 4 inramade bilder ….. 2 500 kr 

 Portfolio inkl. 4 st webbanpassade digitala filer, ej framkallningsbara ….. 1500 kr 

 Nyfödd  inkl. 2 st framkallade 18x24 cm ….. 1 500 kr 

 Generation/Grupp/Familj inkl. 1 st 30x40 cm …..  1 400 kr 

 Barn, syskon, bebis, gravid, familj, husdjur inkl. 2 st framkallade 18x24 cm ….. 995 kr 
 

 Fotofabriken erbjuder UNIKT:  
”Supermodel”* (barn 6 mån och 1 år) och ”Välkommen till världen”* (gravid och 
nyfödd) med 2 fotograferingstillfällen, inkl. 8 st 12x12 cm per tillfälle inmonterade i 
ett stort album ….. 995 kr / tillfälle 

 
*Både ”Supermodel barn” och ”Välkommen till världen” är bindande avtal där 2 tillfällen är obligatoriska. Vid 
syskonbilder (medverkande syskon) tillkommer 200 kr i syskontillägg. Föräldrar medverkar alltid på bild utan 
extra kostnad. Vid brutet avtal debiteras 600 kr förnärvarande. Fullständig information på hemsida: 
www.fotofabriken.se  

Alla priser ovan innefattar: Planering, förberedelse och fotografering. En timmes bildvisning och 
grundredigering av valda bilder. Beräknad tidsåtgång fotografering ca 45 minuter, Nyfödd ca 1,5 timma. Säker 
lagring av dina bilder i 5 år eller enligt överenskommelse. 

 
 
Vi genomför även SKADEFOTOGRAFERING för försäkringsärenden samt KÖRKORTS/ID-FOTO. 
 

 Körkort/Id ….. 199 kr 

 Skadefotografering ….. 875 kr 

 

FOTOGRAFERING FÖRETAG, pris alltid ex. moms för företag. 

 Porträttfotografering på 2 nivåer: 500 kr samt 700 kr 

 Företagsfotografering grund inkl. 1 h fototid: 2200 kr 

 Redigering och bildbehandling: 500 kr/h 
 
 
Alla priser ovan innefattar för företag: Planering, förberedelse och fotografering. Urvalsprocess och 
bildrättigheter, högupplösta bildfiler av utvalda bilder.  GDPR-säkrad process. Säker lagring av dina bilder i 5 år 
eller enligt överenskommelse.

 

Trozelligatan  16, 602 35 Norrköping 

011-167030 I info@fotofabriken.se 

www.fotofabriken.se  I www.bildbanken.se 

 

mailto:info@fotofabriken.se

