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“Låt en erfaren bildkonstnär ta fram det som ni önskar 
och ni kommer i era händer få ett konstverk.”

 — Fotograf Marie Walther }}
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INVESTERING - FOTOGRAFERING

Fotografering 590 kr

VIKTIG INFO
I fotograferingskostnaden ingår:

 Upp 1 timmes fotografering med Fotograf Marie Walther 
Förarbete och sortering av de bästa bilderna 

En kontaktkarta med de bästa bilderna

Fotografering sker valfri vardag 9.30, 11.30, 13.30 eller 15.00.
För bokning maila eller ring oss och vi återkommer med 

inloggning till vårt bokningssystem.
Vid bokning av fotografering mailar vi ut en faktura 

för fotograferingen som betalas i förskott.
Avbokning sker med minst 24 timmar för att kunna erhålla 

fotograferingskostnaden tillbaka.
Inga produkter ingår i fotograferingskostnaden.

1-2 veckor efter fotograferingen mailas en kontaktkarta 
med de bästa bilderna för urval. 

Gå igenom våra produkter och specialpaket och maila 
sedan er beställning till info@mwpd.se.

Vårt specialerbjudande gäller endast bal- och student. 

Tiden för fotografering är upp till 1 timme och sker vid bra 
väder utomhus i vackra Ramlösa Brunnspark som ligger 

precis runt hörnet av studion. Vid regn sker fotograferingen 
i studion. Vi skapar en fin fotosession med vackra 

varierande porträttbilder. 

Passa på att ta 

familje/syskonbilder 

i samband med

 studenten. 

Ingår i 

fotograferingspriset.

Dock ej i paket.

Specialpriset för fotografering gäller till och med 30 juni 2020.



PAKET 1 950 kr (ord.pris 1170 kr)
3 st förstoringar på vårt fotopapper 18x24 cm

PAKET 2 1500 kr (ord.pris 1890 kr)
1 st tavla 20x25 cm samt 1 st 18x24 cm alt 10 st 
tackkort.

PAKET 3 2600 kr (ord.pris 3090 kr) 
Album med 8 st bilder 9x11/12x12 samt 1 st 
förstoring 18x24 cm alt. 10 st tackkort.

PAKET 4 3500 kr (ord.pris 4590 kr) 
Album med 8 st bilder 9x11/12x12, 1 st tavla 
20x25 cm samt 1 st förstoring 18x24 cm alt 10 st 
tackkort.

Ingår i alla paket
Lågupplösta bildfiler av de bilder som beställs.

INVESTERING - PRODUKTER

Produkter- paket
Specialpaketen med produkter gäller till och 
med 30 juni 2020.

Tiderna går åt fort.

Boka snarast.

Tiderna går åt fort.

Boka snarast.
Hantarbete 

gjorda direkt av

oss!


