
PRISGUIDE

PORTRÄTTFOTOGRAFERING

Barn - Familj -  Dop -  Födelse -  Gravid -  Bröllop -  Student -  Konfirmation
 Gruppbilder -  Företagsporträtt - Produktfoto -  Försäkringsfoto  

 ID/Körkort/Visumfoto

Studio Ahlsén



Fotografering i ateljén   895:-
Barn, familj, husdjur, student, konfirmation mm. 
ca 30-45 min 
Fotografering i utemiljö   1295:-
Barn, familj, husdjur, student, konfirmation mm. 
ca 1 timme i utemiljö

Priserna omfattar fotograferingstid och 
grundredigering inför bildvisning.

Läs mer om bildvisningen längre
 bak i prisguiden. 

Förstoringar och
 album köps separat enligt

 följande prislista

Rabatter se sid 23
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Våra bildprodukter - ett hantverk med livslång hållbarhet

Alla bilder som vi levererar skall alltid hålla högsta kvalitet och 
hållbarhet. Därför utför vi all framkallning, efterbehandling, 
retuschering och montering själva. Vi är stolta över de bilder vi 
levererar till er och vill att ni ska känna på samma sätt. 

Vi kan erbjuda helt färdiga förstoringar som är inramade och klara 
att hängas upp i ert hem. Vi har ett stort utbud på inramningar och 
andra alternativ på bildmontering. 

Se vår separata folder med bildpaket.

Rabatter se sid 23
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BORDSFÖRSTORING - Kan ställas på bord eller hänga på vägg  
  Satin  Satin - Inramad, laminerad & monterad 
13x18 cm 395 kr  495 kr  
15x15 cm 395 kr  495 kr
18x18 cm 450 kr  550 kr    
18x24 cm 495 kr  595 kr  
24x30 cm 695 kr  795 kr  

Satin
Obehandlad bildyta som skall monteras med glas för bästa hållbarhet mot 
blekning och luftföroreningar. Levereras i svart passepartout.

Satin - Laminat & Kartong & Ram 
Bilden monteras i vår standardram och är skyddad av laminat och monte-
rad på 3mm kartong. Bilderna blir skyddade mot fingeravtryck och luftföro-
reningar. Glas behövs inte i ramen eftersom laminatet innehåller UV-skydd 
och ni slipper också reflexer.

Ramar
Vi har ett stort sortiment av olika ramlister och hjälper er självklart att 
montera bilderna så att allt är klart att hänga upp eller ge bort till släkt och 
vänner. Ni kan givetvis uppgadera från vår standardram om ni så önskar.

Se separat prislista för bildpaket och fotoväggar

Rabatter se sid 23
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VÄGGFÖRSTORING
  Satin - Laminat & kartong
30x30 cm    900 kr 
30x40 cm 1 200 kr 
40x40 cm 1 400 kr 
40x50 cm 1 550 kr 
50x50 cm 1 650 kr 
60x60 cm 1 850 kr 
50x70 cm 1 900 kr 
60x80 cm 2 200 kr 
70x70 cm 2 600 kr 
80x80 cm 3000 kr  
70x100 cm 3 500 kr 

Satin - Laminat & kartong 
Bilden är skyddad av laminat och monterad på 3mm kartong. 
Bilderna blir skyddade mot fingeravtryck och luftföroreningar. 
Glas behövs inte i ramen eftersom laminatet innehåller UV-skydd 
och ni slipper också reflexer.

Ramar
Vi har ett stort sortiment av olika ramlister och hjälper er självklart 
att montera bilderna så att allt är klart att hänga upp eller ge bort 
till släkt och vänner.

Se separat prislista för bildpaket och fotoväggar

Rabatter se sid 23
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CANVAS   
    
30x30 cm   1700 kr  
30x40 cm  1900 kr  
40x40 cm  2100 kr  
40x50 cm  2400 kr  
50x50 cm  2600 kr 
60x60 cm  2800 kr  
50x70 cm  3000 kr  
60x80 cm  3200 kr  
70x70 cm  3400 kr  
80x80 cm  3600 kr  
70x100 cm  4100 kr  

Canvas
Bilden ligger på en canvasväv, vilket ger motivet ett djupare intryck och 
lite känsla av en porträttmålning.  Den monteras sedan på en 40mm djup 
spännram. Bilden är klar att hängas vid leverans.

Se separat prislista för bildpaket och fotoväggar

Rabatter se sid 23
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TOUCHBOARD 
Mycket populär produkt. Den laminerade bilden monteras på en 15mm massiv trä-
platta med vit eller svart kant. Bilden är UV-skyddad och kan torkas av med mjukt 
tyg om den blir dammig. 
Bilderna blir skyddade mot fingeravtryck och luftföroreningar. Alla våra bilder kom-
mer att hålla minst en livstid.

Touchboard  
30x30 cm 1900 kr 
30x40 cm 2100 kr  
40x40 cm 2300 kr 
40x50 cm  2600 kr  
50x50 cm  2800 kr 
60x60 cm 3000 kr  
50x70 cm 3200 kr  
60x80 cm 3600 kr  
70x70 cm 3800 kr  
80x80 cm  4100 kr  
70x100 cm  4600 kr  

Se separat prislista för bildpaket och fotoväggar

Rabatter se sid 23
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ALBUM
För att Ni skall kunna njuta av Era bilder, erbjuder vi tre olika 
albumvarianter.

Tradition

Rabatter se sid 23

Tradition, klassiskt album med svarta sidor och bilderna i 
passepartout, bildstorlek 9x12 cm alt 12x12 cm. 
Tradition 8 bilder       1595:-
Tradition 16 bilder       1995:-
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Lundeby

Rabatter se sid 23

Lundeby, vitt album med utfallande sidor. Strikt modern känsla.
BIldstorlek 15x15 cm. 
Lundeby 10 bilder       1995:-
Lundeby 20 bilder       2495:-

16. 17.



Deluxe, klassiskt album med svarta sidor och bilderna i 
passepartout, bildstorlek 9x12 cm, 13x18 cm och 18x18 cm
fördelat på 20 bilder.
Deluxe 20 bilder     2795:-

Rabatter se sid 23
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DIGITALA BILDER
Alla bilder ni beställer som förstoring, levererar vi också som lågupplöst digital 
bild med vår logo diskret i hörnet. Bilden kan användas för sociala medier och 
liknande. Kan inte användas för förstoring.

Om så önskas kan ni köpa ytterligare bilder som lågupplöst digital bild.

Lågupplösta digitala bilder     100:-/st.
Lågupplösta bilder är avsedda för sociala medier och liknande. Vår logotype 
diskret i hörnet. Storlek ca. 10x15cm/72dpi

Högupplösta digitala bilder
Vi vill ha kontroll över produktion och kvalité på alla förstoringar som produce-
ras från de bilder vi tar i studion. Därför levererar vi normalt inte högupplösta 
digitala bilder från våra porträttfotograferingar. 
Är ni intresserade av högupplösta digitala bilder, begär offert.

TACKKORT
Vi kan erbjuda flera typer av tackkort. Egendesignade med bild i folder mer er per-
sonliga text tryckt på framsida och insida. Alternativt ett enkelsidigt kort med text. 
Alla tackkort levereras med kuvert.

Egendesignade tackkort i folder med Er bild. 
Korten kommer med vita kuvert.
Minst 10 stycken      50 kr/st
11 – 25 stycken      45 kr/st
26 – 50 stycken      40 kr/st
51 stycken – fler     35 kr/st

Tackkort 15x15 cm, enkelt med vitt kuvert, 
Minst 10st.      25 kr/st
11 – 25 st.      22 kr/st
26 – 50 st.      20 kr/st
51 stycken – fler     18 kr/st
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BILDVISNING
Ca. 2 veckor efter fotografering träffas vi igen på en bildvisning där vi går igenom 
bilderna i lugn och ro. Här har ni möjlighet att beställa de förstoringar, album, tavel-
väggar osv. som ni önskar. 

Bildvisningen fungerar så här
Efter fotograferingen går vi igenom och bearbetar alla bra bilder till ett bildspel. Vid 
den bokade bildvisningen får Ni se bilderna förstorade på väggen via en projektor, 
vilket gör att det blir mycket lättare för Er att uppleva bilderna i rätt format.

Att Ni gör en samlad beställning underlättar vårt arbete, därför får Ni större rabatt ju 
mer ni beställer - så passa på att beställa förstoringar till Er själva, föräldrar, syskon 
och vänner. Eller låt dem vara med! Man kan vara 6-8 personer på en bildvisning. Då 
summerar vi beställningarna och alla delar på en större rabatt!

Eftersom Era bilder kommer bli en del av inredningen i Ert hem under många år 
framöver, är det viktigt att man delar beslut om bildval, format och ramar tillsam-
mans. Om någon av Er får förhinder att komma på bildvisningen, så är det bättre att 
boka om tiden, även med kort varsel!

Vi älskar barn! Men kanske inte på bildvisningen. Om ni har möjlighet att ”låna ut” 
små barn, kommer bildvisningen att bli mycket lugnare för Er! 

BILDVISNINGGSRABATT
Vid en större, samlad, beställning blir vårt arbete mer rationellt och vi har därför 
möjlighet att erbjuda er rabatt. Passa på att beställa förstoringar som presenter och 
julklappar till er själva, syskon, släkt och vänner. Större beställning ger er större rabatt!

De rabatter som anges i denna folder gäller endast vid det bokade bildvisningstillfället.

Beställning av förstoringar upp till 3999 kr ger Er:
• 15 % rabatt på alla förstoringar från 13x18 cm och uppåt
• 10 % rabatt på alla ramar

Beställning av förstoringar över 4000 kr ger Er:
• 20 % rabatt på alla förstoringar från 13x18 cm och uppåt
• 10 % på alla ramar
• 20% på album
• Räntefri delbetalning

Beställning av förstoringar över 8000 kr ger Er:
• 25 % rabatt på alla förstoringar från 13x18 cm och uppåt
• 10 % på alla ramar
• 25 % på album
• Räntefri delbetalning

Beställning av förstoringar över 12000 kr ger Er:
• 30 % rabatt på alla förstoringar från 13x18 cm och uppåt
• 10 % på alla ramar
• 30 % på album
• Räntefri delbetalning

Betalning
Ni kan välja att betala på två sätt:
• Kontant/Kort, betala minst 50% vid bildvisningen och resten vid leverans.
• Räntefri delbetalning, upp till 24 månader

Vi samarbetar med Resurs Bank och ordnar med finansieringen medan Ni 
väntar.

22. 23.



Fotografering bokad:  .............../............ kl: ........................

Bildvisning bokad:  .............../............ kl: ........................

Medlem i Svenska Fotogruppen

RING 0302-147 45     
Mån - Fre 10 - 19   Lör 10 - 16   Sön 11 - 16
info@ahlsensfoto.se  www.ahlsensfoto.se

Lovisa
fotograf

Jonas
fotograf


