
De bilder som ingår i paketen gäller bara vid den 1:a fotograferingen. Det går bra att 
kombinera erbjudandet med syskon eller familjefoto. Då tar vi 200 kr extra/person. 
Vi brukar rekommendera att man använder den andra fotograferingen till familjefo-
to, om intresse finns. Det brukar ta mer kraft ur en 6 månaders bebis, att bli fotogra-
ferad, än vad många föräldrar tror.
Och då räcker det inte riktigt till båda.
Vid alla fotograferingarna bokar vi in en extra tid för bildvisning. Detta för att båda 
föräldrarna ska kunna vara med och välja bland bildmaterialet som vi har gjort i ord-
ning. På visningstiden lämnar vi 15% rabatt på priserna i vår prislista.
Titta gärna i vårt galleri för att bilda er en uppfattning.

Ett förtydligande om digitalpaketet. De digitala filerna är 13x18 cm 300ppi.
Delsummorna av detta paket blir 8350 kr.
Ditt pris är 3700 kr. Vardagsrabatt innebär att om ni väljer att lägga bägge fotogra-
feringarna mellan måndag-fredag 9.00-17.00 så lämnar vi 600 kr rabatt på paketen. 

Lite förklaringar
till alternativen 3.

Här bokas också en visningstid ca en vecka efter fotograferingen där jag har valt ut de bästa 
bilderna. Ni väljer inte bara vilka bilder utan också bland olika möjligheter till collage i pas-
separtout eller utan; montering på touchplatta eller bara på kartong, utskrift på akvarellpap-
per eller canvasduk. Listan kan göras otroligt lång. Självklart kan du få alla bilderna både i 
färg eller svart/vitt. 

Ring för att boka eller bara fråga om det är något du undrar över. 

Fotograf Lars Åke Holst Gustavsbergs Bildatelje Tel: 08-570 368 98

Lite förklaringar 
till alternativ 1 och 2 som är paket med bilder.

Svenska 
Fotografers 
Förbund

Medlem av 

Boka din fotografering på 08-57036898 eller info@bildateljen.se

Fotografera ditt barn
välj mellan 3 olika erbjudanden

1. Fotografering vid 3-7 mån, ingår det 4 st 9x12 och 1 st 18x24 
bild + en bonusfotografering vid 1 år.  Pris 1200 kr
(Värde 3340 kr)

2. Fotografering vid 3-7 mån, ingår det 6 st bilder i ett album, 1 st 
18x24 bild och 6 st digitala filer + en bonusfotografering vid 1 år. 
(Värde 8350 kr). Pris 3100 kr

3. Fotografering vid 3-7 mån, ingår 1 st 18x24. Gäller bara de som 3. Fotografering vid 3-7 mån, ingår 1 st 18x24. Gäller bara de som 
har med sig vykortet som utskicket gjordes på. (Värde 1400 kr). 
   Pris 595 kr


