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Velkommen til fotografering hos  R O S E N F E L D T 
 
Når I kommer til fotograferingen på studiet, giver vi os altid god tid, og vi fotograferer, til I er tilfredse.  
Vi gennemgår sammen alle billederne på computeren, og I vælger de billeder, I bedst kan li’. Hvis I spørger  
os, siger vi selvfølgelig gerne vores mening:)  
 
Hvert valgt billede koster kr. 750 at producere, da vi efterfølgende redigerer og optimerer hvert eneste billede,  
så alle billederne bliver helt perfekte. Hvis I er en stor gruppe (over 5 personer), er dette lidt dyrere. 
 
Efter fotograferingen er der mange billeder at vælge imellem, og I har derfor mulighed for at bestille mange 
digitale filer til en stærkt reduceret pris. Hvis I bestiller 5 eller 10 digitale filer, giver vi ydermere 50% på A4 prints 
af de bestilte billeder:)  
 
Jeres billeder er klar 0-7 dage efter fotograferingen. De printede billeder kan afhentes på studiet eller sendes 
hjem til jer. De digitale filer sender vi til jer pr. email, så I selv kan downloade billederne og printe løs:) 
 
For privatpersoner er alle priser inkl. moms. For firmaer er alle priser ekskl. moms. 
 
 
PRISER (1-5 personer) 
Fotografering & redigering (pr. valgt billede) – inkl. 1 stk. A4-print   kr.   750 
5 digitale filer i høj opløsning    kr. 2000 
10 digitale filer i høj opløsning     kr. 3000 
 
 
PRISER (stor gruppe over 5 personer, max. 15 personer) 
Fotografering & redigering (pr. valgt billede) ) – inkl. 1 stk. A4-print   kr. 1800 
(erfaringsmæssigt er der en del mere arbejde i fotografering & redigering af en stor gruppe) 
5 digitale filer i høj opløsning     kr. 4000 
10 digitale filer i høj opløsning    kr. 6000 
Evt. opdeling i mindre grupper (max. 5 personer): fotografering & redigering (pr. valgt billede)  kr.   750 
 
Over 15 personer? Ring og få en pris:) 
 
 
TILKØB 
Digital fil i høj opløsning (af allerede valgt billede)   kr.   250 
A4*  kr.   100  (+ evt. indramning kr. 100) 
30x40 cm   (inkl. passepartout ca. 10 cm)  kr.   600  (+ evt. indramning kr. 150) 
40x50 cm   (inkl. passepartout ca. 10 cm)  kr.   800  (+ evt. indramning kr. 150) 
50x70 cm   (inkl. passepartout ca. 10 cm)  kr.   950  (+ evt. indramning kr. 200) 
70x100 cm (inkl. passepartout ca. 10 cm)  kr. 1200  (+ evt. indramning kr. 200) 
100x140 cm (inkl. passepartout ca. 10 cm)  kr. 1400  (+ evt. indramning kr. 200) 
 
Få også en pris på et superflot print på lærred. 
 
* Fordeling af SAMME billede på A4 print: 
1/18x24, 2/13x18, 1/13x18 + 2/9x12, 4/9x12, 2/9x12 + 4/6x9 + 4/3,5x4,5 eller 2/9x12 + 15/3,5x4,5. 


