Prislista 2017

Familj - Kärlek - Porträtt
Fotografering

995 kr

(Digitala bildfiler, förstoringar och fotoböcker köpes till separat. Se priser nedan. Alla priser är inklusive moms. Körersättning kan tillkomma)

Priset 995 kr inkluderar bokningsavgift och en fotografering under ca 1 timme som blir en rolig upplevelse där
vi skapar fantastiska minnen på en plats som passar er. Inom 14 dagar från fotograferingen får ni tillgång till ett
webbalbum från vilket ni endast köper de bilder ni förälskar er mest i eller så väljer ni det paket med bilder och
produkter som passar er bäst.

Paket - Our Story
3795 kr
Paketet för er som vill ha hela berättelsen!
•
•
•
•

En fotobok där er berättelse presenteras i en design skapad för just er fotografering.
Fotoboken har 10 uppslag, linneklädda pärmar i formatet 20x20.
Alla högupplösta bilder från er fotografering på ett USB-minne.
Totalkostnad för fotografering plus paket Our Story 4790 kr.

Paket - Beloved
1895 kr
Paketet för er som vill välja ut era favoriter!
•
•
•

En fotobok där er berättelse presenteras i en design skapad för just er fotografering. Fotoboken har 10 uppslag, linneklädda pärmar i formatet 20x20.
10 bildfiler på ett USB-minne. Ni väljer själv vilka 10 bildfiler ni vill ha från ert webbgalleri.
Totalkostnad för fotografering plus paket Beloved 2890 kr.

Paket - Moments
995 kr
Paketet för er som vill välja ut guldkornen och få två förstoringar att rama in!
•
•
•

Två förstoringar i formatet 18x24 cm på fotopapper av hög kvalitet.
5 bildfiler på ett USB-minne. Ni väljer själv vilka 5 bildfiler ni vill ha från ert webbgalleri.
Totalkostnad för fotografering plus paket Moments 1990 kr.

Köpa en eller några få bilder?
För er som önskar köpa färre än 5 bildfiler eller vill komplettera paket Beloved och Moments med fler bilder kan
bildfiler köpas styckvis för 295 kr st.

Bilder att hänga på väggen eller extra fotoböcker att ge bort till nära och kära?
Maria O Photo samarbetar med leverantörer som erbjuder fotoprodukter av hög kvalitet och det finns mycket fint
som ni kan köpa till för att låta era bilder få de bästa platserna i era hem. Visning av produkter kan enligt överenskommelse ske i samband med fotograferingen eller en tid efter fotograferingen. Ni är då välkomna att slå er
ner runt mitt köksbord för en visning eller så kommer jag till er. Mejla Maria O på info@mario.se för en prislista på
produkter som förstoringar, wallarts och fotoböcker.

www.mariao.se I info@mariao.se I 076-7606968

Alla priser är inklusive moms. Prislistan gäller t.o.m december 2017. Körersättning kan tillkomma beroende på var fotograferingen äger rum.
Maria O Photo innehar F-skattsedel.

