
Porträtt, Barn, syskon, gravid, nyfödd, baby, familj, husdjur  från 700 kr                        

Fotografering i min studio, hemma hos er, eller i en miljö som vi bestämmer tillsammans. Den är 
inte tidsbestämd utan man kör på tills alla är nöjda (och trötta). Man kan ta massa olika sorters 
bilder. Jag har flera olika bakgrunder och rekvisita som man kan byta mellan. Man kan ta enskilda 
bilder, syskonbilder och familjebilder. Man kan ha olika kläder med sig och egen rekvisita.                              
Se fotograferingen som en kul grej för hela familjen. Den får ta den tid den tar och det ska vara 
roligt med mycket bus och lek.  

Tillägg:

Fotografering utanför studion:  250 kr 

Smash the Cake-fotografering:  300 kr 

Husdjur:    200 kr  

Milersättning utanför Katrineholm: 40 kr/mil 

Bokning av gravidfotografering ger rabatt!

När du bokar en gravidfotografering hos mig får du samtidigt 50 % rabatt på fotograferingen av 
ert nyfödda barn. 
Newbornfotograferingen ska helst äga rum när barnet är mellan 5-12 dagar. 

Dessutom får du 20 % rabatt på barnfotograferingen tills det att barnet fyller 2 år. 

PRISLISTA 2016

Bröllopsfoto                                      1150 kr/timme 

Mer flexibelt än så här blir inte bröllopspaketet. Ni väljer själv vad som ska fotograferas under 
dagen. Porträtten, morgongåvan, frisören, kyrkan, vigseln, ringarna, kyssen, middagen, minglet, 
talen mm. Vi träffas en tid innan bröllopsdagen och går tillsammans genom era önskemål och 
idéer. 

Studentfoto                                          300 kr 

Fotografering i min studio eller i en miljö som vi bestämmer tillsammans.  Det här är en ren 
porträttfotografering som tar ungefär 30 minuter, lite mer om man är ute i någon miljö.                                   

Som student har du 25% rabatt på efterbeställningen. Gäller ett köptillfälle och kan inte 
kombineras med andra rabatter/erbjudanden. 

Fotograf Daniel Hjalmarsson 

www.danielhjalmarsson.se

http://www.danielhjalmarsson.se
http://www.danielhjalmarsson.se


Efter fotograferingen:

Av alla de bilder vi tar väljer vi ut de bästa och visar i en personlig bildvisning. I samband med detta får 
ni även ett eget webbgalleri där ni i lugn och ro kan sitta hemma och välja ut de bilderna ni vill ha. 
Länken till webbgallerier kan ni dela med er av till släkt och vänner så även de har möjlighet att beställa 
bilder. Därefter väljer ni hur ni vill köpa era bilder och i vilka storlekar. Allt från inramade ateljébilder till 
stora canvas, plexiglastavlor, aluminiumtavlor och fotoböcker, samt digitala bilder och lösa 
papperskopior. Papperskopiorna finns på vanligt fotopapper eller lyxigare Fine Art-papper. Jag hjälper 
till med att välja rätt produkter åt er.  
Och är det något ni önskar som ni inte ser i mitt sortiment så ordnar jag det via mina proffsiga 
leverantörer. Hos mig kan ni få precis de produkterna som ni önskar. 

Nyttig information:

• Före varje fotografering sker konsultation och förberedelse via mail, telefon eller en träff. 

• För fotograferingar utanför studion debiteras 250 kr extra. Gäller ej Bröllopsfoto och Studentfoto. 

• Minsta debitering för Bröllopsfoto är 3 timmar. 

• Fotograferingskostnaden betalas direkt efter fotograferingen. Kontant, kort eller faktura 10 dagar. 

• Bildbeställningarna betalas via faktura 10 dagar.  

•  Reseersättning ingår med en radie på 2 mil från Katrineholm, utöver detta debiteras 40 kr/mil. 

• Efter fotograferingen väljer jag ut alla bra bilder och bildbehandlar dem. Sen stämmer vi träff för en 
bildvisning där vi tillsammans går genom bilderna. Jag lägger också upp dem på en privat 
internetsida i ett webbgalleri.     Du väljer ut dina bilder, vilka du vill ha digitalt och/eller som 
förstoringar. Efter betald faktura (10 dagar) levereras bilderna till dig med ev. fotokopior och 
förstoringar. 

• Alla digitala bilder du köper får du i färg och svartvitt, redigerade och klara på usb-minne eller direkt 
att ladda ner via internet (gäller max 30 bilder). Leveranstid för efterbeställningar är cirka 3 veckor. 

•  Vid egen publicering av bilder eller tidningspublicering uppmanas att fotografens namn anges 
(Fotograf: Daniel Hjalmarsson). Bilderna får användas fritt, det är dock inte tillåtet att ändra bildens 
utseende utan fotografens tillåtelse.  

• Jag förbehåller mig rätten att använda bilderna i egen marknadsföring om inget annat blivit 
överenskommet. 



Prislista  efterbeställningar 
Digitala filer

Varje bild levereras 
högupplöst, fullt bearbetad i 
färg och svartvitt. 

Antal Pris 

1 st  650 kr 
3 st  1800 kr 
5 st  2500 kr 
10 st  4000 kr 
15 st  5200 kr 

Alla bilder på en DVD eller 
USB 
(30-80st) 6500 kr 

Lågupplösta bilder till webben, 
200kr/st 

Beställer du 5 st bilder eller 
fler så levereras dem på ett fint 
USB-minne. 

Canvas Fine Art

En finare sorts canvas med Fine Art-print. Monterad på kilram. 

Storlek 16mm  40mm  Ram   

25x35 cm 790 kr  930 kr  1250 kr 
35x35 cm 1100 kr  1250 kr  1500 kr  
30x40 cm 1150 kr  1380 kr  1650 kr 
40x40 cm 1320 kr  1820 kr  1900 kr 
40x50 cm 1760 kr  2030 kr  2000 kr 
50x50 cm 1980 kr  2220 kr  2200 kr 
60x80 cm 2950 kr  3530 kr  2700 kr 
70x100 cm 3520 kr  4730 kr  3800 kr 

Ramar  

Gör din canvas lyxigare med en ram. Det finns aluminiumram eller 
träram. Aluminiumramarna finns i svart, silver, chrome och 
champagnefärg. Träramarna finns i trä, svart eller vitt. 

Aluminiumtavla
  
Endast 3 mm tjock och helt 
reflexfri. Välj mellan matt eller 
glansig yta. 

Storlek Pris 

20x30 cm 990 kr 
30x30 cm 1090 kr 
30x40 cm 1190 kr 
40x40 cm 1330 kr 
40x60 cm 1990 kr 
50x75 cm 2500 kr 
80x60 cm 3100 kr 

Levereras med 
upphängningshake av rostfritt 
stål samt tv 2,5 centimeters 
klossar för att hålla ut tavlan 
från väggen. 

Plexiglastavla  

En 6 mm tjock skiva i plexiglas 
med glansig yta. 

Storlek Pris 

20x30 cm 1290 kr 
30x30 cm 1490 kr 
30x40 cm 1690 kr 
40x40 cm 2100 kr 
45x60 cm 2650 kr 
50x75 cm 3450 kr 
80x60 cm 4100 kr 

Levereras med 
upphängningshake av rostfritt 
stål samt tv 2,5 centimeters 
klossar för att hålla ut tavlan 
från väggen. 

Vid bildvisningen får ni 
mellan 10-25% rabatt på 
alla priser!

Bildbeställning upp till 
3500 kr ger er 10% på 
HELA beställningen 

Bildbeställning upp till 
7000 kr ger er 15% på 
HELA beställningen. 

Bildbeställning upp till 
12000 kr ger er 20% på 
HELA beställningen. 

Bildbeställning på över 
12000 kr ger er 25% på 
HELA beställningen. 

Denna rabatt gäller endast vid 
den bokade bildvisningen. 



Förstoringar  Monterade, Fine Art eller Classic. 

Storlek Sidenmatt laminat/Fine Art print  Fine Art  print  Classic fotopapper 
  monterade på kartong   utan montering  utan montering 

13x18 cm  340 kr     180 kr   130 kr  
18x24 cm 450 kr     220 kr   175 kr     
30x30 cm  650 kr     265 kr   220 kr   
30x40 cm  1000 kr     530 kr   440 kr   
30x45 cm  1100 kr     750 kr   650 kr   
40x40 cm  1200 kr     810 kr   740 kr   
40x50 cm  1300 kr     890 kr   840 kr   
50x50 cm  1500 kr     900 kr   890 kr   
50x70 cm  1700 kr     1200 kr   1020 kr   
70x70 cm  2580 kr     1990 kr   1550 kr  
70x100 cm 3850 kr     2650 kr   1990 kr 

Dragspelsalbum med 4 st bilder  11x15 cm med valfritt papper   750 kr                                                                                                                

Färdigmonterade Fine Art prints - redo att hänga direkt på väggen                                    

Bilderna levereras monterade på en vit kapa kartong med passepartout, färdig att hänga på väggen.        
Välj valfritt papper. 

Storlek på passepartout Storlek på bild  Pris 

24x30 cm   18x24 cm  790 kr                                                                     
40x50 cm   30x40 cm  1490 kr                                                                                                                 
50x50 cm   40x40 cm  1700 kr       
60x60 cm   50x50 cm  2150 kr       
60x80 cm   40x50 cm  2370 kr                                                                    
70x100 cm   50x70 cm  3100 kr                                                             
100x130 cm   70x100 cm  6400 kr  

Alla olika fotopapper finns som prover att titta och känna på i min studio.

Touchplattor  Förstoringar monterade och laminerade på en 16 mm tjock platta. Kan hängas på vägg 
eller ställas på en hylla. Välj mellan matt eller blank yta, svart eller vit kant på plattorna.  

Mått på platta  Pris 

20x20 cm   880 kr 
24x24 cm   960 kr 
24x32 cm   1000 kr 
32x32 cm   1040 kr 
32x40 cm   1400 kr 
32x51 cm   1560 kr 
40x40 cm   1760 kr 
40x51 cm   2000 kr 
40x67 cm   2950 kr 
40x78 cm   3100 kr 
51x51 cm   2750 kr 
51x83 cm   3800 kr 
51x105 cm   5400 kr 

  



Fotoböcker 

Safir: 29x22 cm, 26 sidor. 
Hårt omslag med fönster, glansigt papper. Presentförpackning. 
1200 kr 

Rubin: A4 29x22 cm eller A3 37x28 cm, 26 sidor. Lay Flat-bindning, tjockt glansigt papper. 
Presentförpackning. 
2100 kr/3200 kr 

Diamant: 30x30 cm,  
90  sidor.Vadderat och personligt omslag med sammetslen känsla. Satinerat fotopapper.  
Presentförpackning i linnefiber. 
4450 kr 

För ännu fler fotoböcker titta på min separata prislista för fotoböcker. 

Kontaktuppgifter

Daniel Hjalmarsson 
Gennegatan 4 
641 53 Katrineholm 

070-676 30 36 
fotograf@danielhjalmarsson.se 

Godkänd för F-skatt 
Medlem i Svenska Fotografers Förbund 

#fotografdanielhjalmarsson

www.facebook.com/
fotografdanielhjalmarsson

http://www.facebook.com/fotografdanielhjalmarsson
mailto:fotograf@danielhjalmarsson.se?subject=
mailto:fotograf@danielhjalmarsson.se?subject=
http://www.facebook.com/fotografdanielhjalmarsson

