Prislista Fotoböcker

Fotograf Daniel Hjalmarsson
www.danielhjalmarsson.se

En fotobok består av ett visst antal uppslag (minst 10 st), samt omslaget/pärmen, vilket kan
vara allt från en bild limmad på kartong, bomullstyg eller lyxig läderpärm. Jag använder
fotoböcker från Saal, QT Albums och Folio Albums. Dessa har olika typer av omslag, storlek
och tillval.
Min prissättning är enkel, jag tar betalt för retuschering och layout: 250 kr/uppslag. Ni betalar
utöver detta ett fast pris för den boken ni väljer och för eventuella tillval.

SAAL

Prisvärd, bra resultat, tryckt bild på omslaget och snabb leverans.

Mått och priser:
Hardcover:
19x19 cm
28x28 cm
42x28 cm

555 kr
770 kr
1200 kr

Minst antal uppslag är 13 st och max 50 st.

Softcover:
12x12 cm
13x10 cm

300 kr
300 kr

Fast antal uppslag 15 st.

QT ALBUM

Klassisk fotoalbum av äkta italienskt läder i många färger.

Mått och priser:

Tillval:

20x20 cm
20x30 cm
30x30 cm

Ändring av omslag:
Äkta läder omslag:
Ingravering av namn:

2600 kr
3000 kr
3300 kr

200 kr
300 kr
150 kr

Minst antal uppslag är 10 st och max 40 st.
I priset ingår läderomslag (standard), tygomslag eller fotoomslag
och en förvaringspåse.
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QT Artbook En lyxig fotobok med extra tjockt papper.

Mått och priser:
Standardböcker:
20x20 cm
20x30 cm
30x30 cm

3200 kr
3600 kr
3900 kr

Mini:

Tillval:

10x10 cm

710 kr

Ändring av omslag:
200 kr
Ingravering av namn: 150 kr

Minst antal uppslag är 15 st och max 30 st.
Välj mellan två sorters papper. Art matte paper eller Satin Rag Fine Art paper.
I priset ingår fotoomslag (standard), tygomslag eller läderomslag, en förvaringspåse
och en handgjord presentbox
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Folio Albums En fotobok som slår det mesta. Kvalitétsmässigt och prismässigt.

Mått och priser:

Tillval:

20x20 cm
25x25 cm
30x30 cm

Uppgradering av omslag:
Uppgradering av papper:
Ingravering av namn:

2900 kr
3200 kr
3700 kr

200 kr
1000 kr
200 kr

Minst antal uppslag är 15 st och max 30 st. Omslagen finns i läder, bomullstyg och pastelltyg.
Papperstyper är Standard white, Art bomull och Gallery bomull.
I priset ingår en förvaringspåse och en handgjord presentbox.

