
Pakketilbud, jul 2021

Kalender-pakke-tilbud  
med 12 digitale billeder
Inkl. flot bord- eller  
vægkalender 
+ gratis julestemningsbillede 

kr. 4.198,-
Ekstra kalender: kr. 298,- 
(Kun i.f.b.m. køb af Jule-kalender- 
pakketilbuddet).

Jule print-tilbud m. stort print 30 x 42 cm: 

kr. 798,-
Der kan være op til 6 personer på billedet.
Flere personer koster kr. 100,- pr. person.

Lille juletilbud m. 2 stk. print 13 x 18 cm: 

kr. 398,-
De 2 print er med samme motiv.  
Ekstra billeder følger gældende prisliste.
Hvis der er flere end 2 personer på billederne 
koster det kr. 100,- ekstra pr. person.

Stor jule-printpakke: kr. 1.298,-
Foruden fotografering indeholder pakken flg. kvalitetsprint:
2 stk. print 18 x 24 cm (med samme motiv).
3 stk. print 13 x 18 cm (med samme motiv),
Der kan vælges 2 forskellige motiver til de 2 forsk. billed-
størrelser.
(Normalpris: kr. 2.349,-  Spar kr. 1.051,-)

Jule-pakketilbud med 3 billeder 

kr. 1.398,-
Jule-pakketilbud med 5 billeder 

kr. 1.998,-
Jule-pakketilbud med 10 billeder 

kr. 3.798,-

Printtilbud, jul 2021

Printede billeder skal afhentes i studiet efter aftale. Skal billederne sendes med posten koster det kr. 100,-
ALLE JULETILBUD GÆLDER KUN VED FORUDBESTILLING! 

Jule print-tilbud m. stort print 40 x 60 cm: 

kr. 949,-
Der kan være op til 6 personer på billedet.
Flere personer koster kr. 100,- pr. person.

Alle Jule-pakketilbud er inkl. fotografering  
+ 1 gratis julestemnings-billede.

Der er frit valg mellem digitale billeder i høj opløsning,  
der leveres i både farve og sort/hvid – eller store, flotte  
kvalitetsprint str. 21 x 30 cm.

En fotosession varer 90 minutter.
Først tager vi billeder, og der er fint tid til fx et samlet familie
billede, søskende billeder samt enkelt portrætter. 
Efter selve fotograferingen ser vi sammen alle billederne på 
computer skærmen, og de bedste billeder udvælges. 

Er ønsket boudoirbilleder: Book under ’Boudoirfotografering’.  
Fotosession er her 180 minutter, da det er ret tids krævende. 
Men det er det værd!


