Fotografering

Jag heter Emma och bor i Enköping tillsammans med min man. Jag är född i Gävle, uppväxt i Hudiksvall, och har
även hunnit provat livet som östgöte. Jag är fotografen och illustratören som älskar färg och som fotade mina egna
bröllopsporträtt.
Förtaget Kirimoja startade jag sommaren 2009. Jag arbetar med att fotografera och illustrera bilder till
privatpersoner, såväl som till företag. Ena dagen är jag på ett bröllop, andra dagen sitter jag hemma vid datorn
och utformar en logotyp till ett företag. Med mitt företag vill jag förmedla glädje och bevara betydelsefulla stunder
i människors liv. Att till exempel fotografera vackra brudpar, älskade husdjur, och familjer som växer är bland det
bästa jag vet!
När jag skulle starta mitt företag behövdes ett bra namn till det. Jag ville ha ett namn som var unikt, glatt och
kreativt. Ett namn som både passade till en fotograf och illustratör. Efter lite efterforskningar om exotiska frukter,
då de ofta har annorlunda namn, så hittade jag det - Kirimoja! Självklart skulle mitt företag heta det. Så kirimoja
är alltså även namnet på en frukt, företagets maskot Kiri föreställer en sådan.
Mina kunder ska kunna känna valmöjlighet, att de själva ska kunna forma
sina beställningar. Detta har varit min tanke när jag utformat mina
fotopaket. I varje fotopaket ingår en summa, som är anpassad efter
fototiden, för fritt val av bildbeställningar. I bröllospaketen finns även
alternativet för den mer bekväme kunden, som vill ha ett komplett paket. De
innehåller tre olika alternativ på bildbeställningar, beroende på om kunden vill
ha försoringar, digitala bilder, eller lite av varje. På detta sätt ger Kirimoja
er möjligheten att välja efter just era behov och önkemål. Kom ihåg att mina
fotopaket är förslag. Hittar ni inget som passar just er så är jag öppen för
att skräddarsy en lösning utefter era behov.

Porträttpaketet

Pris: 4.000:-

Detta ingår i paketet:
Konsultation över en fika eller mail/telefon
1,5 timmes fotografering
20 st tackkort inkl. kuvert
Beställning av bilder till ett värde av 3.000:Bild till tidningsannons
Separat prislista för bildbeställningar finns längre ner i pdf:en. För de bekväma
kunderna följer här tre färdiga alternativ:
A - Old style
2 st 20x30 cm förstoringar
1 st 40x60 cm canvastavla
29 st 10x15 cm förstoringar
B - New style
30 st högupplösta digitala bilder
C - Mixed style
10 st högupplösta digitala bilder
2 st 18x24 cm förstoringar
1 st 30x40 cm förstoring
1 st 40x60 cm canvastavla

Denna fotografering passar er som vill
ha vackra porträtt på er som brudpar.
Fotograferingen sker på valfri plats,
kanske där ni träffades första gången,
vid er vigselplats, eller kanske ert hemliga
smultronställe?
Obs! Om bokningen sker innan en månad
till bröllopsdagen prioriteras de par som
kan fotograferas under tidiga förmiddagar/sena eftermiddagar. Denna regel
gäller endast bröllop som äger rum under
högsäsong (maj-aug) på helgdagar.
Självklart så kan ni även köpa till fler
bilder utöver de som ingår i paketet.
Varmt välkomna att kontakta mig vid
frågor eller om ni vill boka mig som er
bröllopsfotograf!
mail: kirimoja@legiomix.se
telefon: 070-233 45 86

Porträttpaketet Plus

Pris: 6.500:-

Detta ingår i paketet:
Konsultation över en fika eller mail/telefon
2,5 timmars fotografering
20 st tackkort inkl. kuvert
Beställning av bilder till ett värde av 5.000:Bild till tidningsannons
Separat prislista för bildbeställningar finns längre ner i pdf:en. För de bekväma
kunderna följer här tre färdiga alternativ:
A - Old style
1 st 40x60 cm canvastavla
2 st 30x40 cm förstoringar
4 st 20x30 cm förstoringar
53 st 10x15 cm förstoringar
B - New style
50 st högupplösta digitala bilder
10 st lågupplösta digitala bilder
C - Mixed style
1 st 40x60 cm canvastavla
2 st 30x40 cm förstoringar
50 st 10x15 cm förstoringar
10 st högupplösta digitala bilder

Detta fotopaket rekommenderar jag till
er som vill ha en länge porträttfotografering. Kanske ni vill ha bilder
från flera platser, då krävs det mer tid.
Paketet passar även er som vill ha
någontng mer än porträtt dokmuenterat
under dagen, till exempel vigseln.
Självklart så kan ni även köpa till fler
bilder utöver de som ingår i paketet.
Varmt välkomna att kontakta mig vid
frågor eller om ni vill boka mig som er
bröllopsfotograf!
mail: kirimoja@legiomix.se
telefon: 070-233 45 86

Halvdagspaketet

Pris: 11.000:-

Detta ingår i paketet:
Konsultation över en fika eller mail/telefon
5 timmars fotografering
20 st tackkort inkl. kuvert
Beställning av bilder till ett värde av 8.000:Bild till tidningsannons
Separat prislista för bildbeställningar finns längre ner i pdf:en. För de bekväma
kunderna följer här tre färdiga alternativ:
A - Old style
1 st
3 st
4 st
103

60x80 cm canvastavla
30x40 cm förstoringar
20x30 cm förstoringar
st 10x15 cm förstoringar

B - New style
100 st högupplösta digitala bilder
20 st lågupplösta digitala bilder
C - Mixed style
1 st 40x60 cm canvastavla
2 st 30x40 cm förstoringar
20 st 10x15 cm förstoringar
65 st högupplösta digitala bilder

I detta paket är jag med under fem
sammanhängande timmar under er
bröllopsdag. Ni väljer själva när,
kanske från förberedelserna till vigseln,
eller från porträttfotograferingen till
festen på kvällen?
Självklart så kan ni även köpa till fler
bilder utöver de som ingår i paketet.
Varmt välkomna att kontakta mig vid
frågor eller om ni vill boka mig som er
bröllopsfotograf!
mail: kirimoja@legiomix.se
telefon: 070-233 45 86

Heldagspaketet

Pris: 14.200:-

Detta ingår i paketet:
Konsultation över en fika eller mail/telefon
8 timmars fotografering
20 st tackkort inkl. kuvert
Beställning av bilder till ett värde av 10.000:Bild till tidningsannons
Separat prislista för bildbeställningar finns längre ner i pdf:en. För de bekväma
kunderna följer här tre färdiga alternativ:
A - Old style
166 st 10x15 cm förstoringar
1 st 60x80 cm canvastavla
2 st 30x40 cm förstoringar
3 st 20x30 cm förstoringar
B - New style
122 st högupplösta digitala bilder
67 st lågupplösta digitala bilder
C - Mixed style
1 st 60x80 cm canvastavla
40 st 10x15 cm förstoringar
90 st högupplösta digitala bilder

Väljer ni detta paket får ni alla viktiga
stunder under er bröllopsdag förevigade
på bild. Från förberedelsrna på
förmiddagen till dansen på kvällen!
Extra fototid: 600:-/timme
Självklart så kan ni även köpa till fler
bilder utöver de som ingår i paketet.
Varmt välkomna att kontakta mig vid
frågor eller om ni vill boka mig som er
bröllopsfotograf!
mail: kirimoja@legiomix.se
telefon: 070-233 45 86

Provfotografering

Information om tackkort

Detta paket är perfekt för er som vill öva på att agera
framför min kamera innan bröllopsdagen. Vi träffas
förslagsvis på den plats ni tänkt ta era bröllopsporträtt.
Förutom övning får ni även vackra vardagliga porträtt på er.
Cirka 30 minuter fotografering
5 st lågupplösta digitala bilder på CD-skiva

400:-

I samtliga bröllopspaket ingår tjugo stycken tackkort. De är vikta
i storlek 10x10 cm med lackad blank insida. Korten levereras med
tillhörande vita kuvert.
Ni väljer själva vilken bild som ni vill ha i korten, samt vad det ska
stå. Ni har möjlighet att få text både på framsidan, såväl som
insidan av kortet bredvid bilden.
Extra tackkort: 25:-/styck

Lilla paketet

Pris: 800:-

Detta ingår i paketet:
Konsultation över en fika eller mail/telefon
C.a 30-45 min fotografering
Beställning av bilder till ett värde av 500:-

Jag fotograferar gärna gravidmagar,
barn, par och djur! Fotograferingen kan
ske både utomhus och inomhus. Kanske
i en vacker skogsdunge, på en lekplats,
eller varför inte hemma hos er?
Prislistan för bildbeställningar finns
längre ner i PDF:en.
Självklart kan ni lägga till fler bilder
utöver de som ingår i paketet.
Helg/kvällstillägg tillkommer med 200:-

Stora paketet

Pris: 1.600:-

Detta ingår i paketet:
Konsultation över en fika eller mail/telefon
C.a 1-1,5 timmes fotografering
Beställning av bilder till ett värde av 1.000:-

Vid intresse av andra paketlösningar,
kontakta mig.

Ett födelsedagskalas handlar bland annat om
glädje, en vacker tårta, dekoration och en stund
att minnas. Jag kommer gärna och förevigar ert
kalas på bild! Istället för att ni ska se till att
allt blir dokumenterat kan ni slappna av och
umgås med gästerna.
Mitt kalaspaket ser ni här nedanför, men har ni
andra önskemål på fotograferingens längd samt
antal bilder så kan jag givetvis göra i ordning en
paketlösning som är anpssad efter just ert behov.

Kalaspaketet

Pris: 2.000:-

Detta ingår i paketet:
C.a 2 timmars fotografering			
12 st digitala högupplösta bilder

Välkommen att kontakta mig för mer
information samt bokning. Jag ser fram emot
att komma och föreviga ert kalasfirande!

Gravid + nyfödd
Pris: 1.200:-

Bebis/barnfotografering + illustration
Pris: 700:-

I detta erbjudande ingår:

I detta erbjudande ingår:

Fotografering vid två olika tillfällen i vardera
cirka 45 minuter, av er graviditet och sedan på den
nya familjemedlemmen.
6 st högupplösta digitala bilder på CD-skiva
eller
2 st 30x40 cm förstoringar

30-45 minuters fotografering
1 st förstoring i storlek 30x40 cm
1 st valfri illustration i storlek 30x40 cm

Papperskopior

Canvastavlor

Storlek

Pris

Storlek

10x15
13x18
18x24
21x29,7
20x30
21x21
24x30
30x30
30x40
30x45
35x50
40x50
50x50
50x70
50x75
70x100

40:70:150:200:220:220:252:270:300:300:324:360:400:450:470:595:-

20x20
20x30
30x40
40x60
50x70
60x80
70x100

Ev. fraktkostnad tillkommer.

Pris

18 mm

600:800:1.000:1.300:1.630:2.000:2.700:-

Pris

38 mm

700:1.100:1.600:1.400:1.800:2.100:2.900:-

Jag ger din canvasbild lite extra
kärlek i datorn innan tryck.
Möjlighet till andra storlekslösningar
finns, kontakta mig för
prisuppgifter.
Ev. fraktkostnad tillkommer.

Digitala bilder
Högupplösta
Antal bilder
1-30
31-60
61-90
91-120
121-150
151-180
181-210

Styckpris
100:90:80:70:60:50:40:-

Lågupplösta
Antal bilder
1-30
31-60
61-90
91-120
121-150
151-180
181-210

Styckpris
50:45:40:35:30:25:20:-

Vid önskemål om fler bilder, kontakta mig för prisinformation.
De digitala bilderna levereras på en skiva (fraktkostnad kan
tillkomma). Bilderna får användas fritt privat, vid publicering
måste Kirimoja - foto & illustration anges. Inga beskärningar
eller andra ändringar av bilderna får göras.
Alla beställda bilder genomgår manuell redigering.

Avtal och bokning
När en bokning sker så tas en bokningsavgift ut på 30% av valt fotopaket. Denna summa kan
ej betalas tillbaka till kunden men dras däremot av på den slutliga fakturan. Resten av
betalningen sker efter fotograferingen men innan leverans av bilderna.
Vi skriver även ett avtal som en trygghet för båda parter. När avtalet är påskrivet och har
inkommit till mig, samt när bokningssumman är betald, anses fotograferingen som bokad.

Efter fotograferingen
Kunderna väljer själva ut vilka bilder som de vill ha i lugn och ro via ett personligt webbgalleri.
Galleriet innehåller de bästa bilderna från fotograferingen.

Resekostnader
För resor inom Enköpings centrum tas ingen reseersättning ut. I övriga fall tillkommer
25:-/mil, alternativt biljettpris. Jag reser gärna runtom, och utanför, Sverige!

Leveranstid
Beroende på hur mycket jag har att göra så kan leveranstiden variera något. Den aktuella
leveranstiden meddelas till kund vid beställning.

20% rabatt

Alla bröllopskunder erhåller 20% rabatt på en valfri porträttfotografering som gäller i två år.

Fotografering till företag
Jag fotograferar gärna till företag! Timpris: 560:- exkl. moms.

F-skatt
Företaget innehar f-skattesedel och samtliga priser som står på hemsidan är inklusive moms (25%),
om inget annat anges.

Är du osäker på vad du vill ge någon i
julklapp, födelsedagspresent eller kanske
i dopgåva? Köp ett presentkort!
Du kan välja valfritt belopp eller
tjänst som du vill ge bort till någon,
presentkortet är giltigt i ett år.
Skicka ett mail till kirimoja@legiomix.se
och ange värdet du vill ha på presentkortet. Efter inbetalning skickas
presentkortet till dig med en fyrsiffrig
kod på, denna kod ska uppges vid
användning av presentkortet.

www.kirimoja.se
kirimoja@legiomix.se

