
När du kommer på en bildvisning får du se ca 30-40 bilder från 
fotograferingen och du väljer ut de bilder du tycker bäst om. 
Passa på och beställ förstoringar, art-block, canvas collage, album, & 
Image Box till er själva, föräldrar, syskon och vänner vid visningen så 
får du större rabatt ju mer du beställer.                                   

Välkommen på bildvisning i min ateljé.
                                                                 

Nygatan 7 Svedala  tel: 0708-902614  
e-mail: pia@fotografpialarsson.se , www.fotografpialarsson.se 

Välkommen på visning den                    Kl:

Kund nr:                    
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Exclusive Collage
5 bilder 12x12 cm & 1 st 24x24 cm i en 50x50 cm ram. Svart alt. Vit träram med ram: 2700:- 

Anna Collage
4 bilder 12x12 cm i 20x60 vit/svart trä ram: 1500:-
4 bilder 12x12 cm i 40x40 vit/svart trä ram: 1600:-
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Collage
Collage är ett dekorativt alternativ till den traditionella bilden med ram. 
Med ett collage skapar du din egen kombination av de bilder du tycker bäst 
om. Dekorativt att hänga på väggen eller att ge bort som present.
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Art Block
Svart kant. Finns från i 20x20 
till 51x51 cm 

Art Block
Svart kant. 24x32 cm: 1300:- 

Art Block
Vit kant. Finns från 20x20 
till 51x51 cm 

Art Block
Vit kant. 40x67 cm: 3000:- 

ArtBlock - Bildplatta
En exklusiv produkt med en laminerad bild monterad på en 16 mm träplatta 
med svart eller vit kant. Kan kombineras i många olika kombinationer.

Exempel på hur ArtBlock - bildplattor kan kombineras
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ArtBlock finns i 
följande storlekar:

20x20   1000:-

24x24   1200:-

24x32   1300:-

32x32   1700:-

40x40   2300:-

40x67   3000:-

51x51   3300-

51x105   5000:-

20x20 
24x24 
32x32
40x40
51x51

20x20 
24x24 
32x32
40x40
51x51

20x20 
24x24 
32x32
40x40
51x51

20x20 
24x24 
32x32
40x40
51x51

20x20 
24x24 
32x32
40x40
51x51

20x20 
24x24 
32x32
40x40
51x51

40x40 &. 
24x24 cm  

40x67 &. 
24x32 cm  

40x67 &. 
24x32 cm  

40x40 &. 
24x24 cm  

51x105 & 40x67cm  

32x32 & 
20x20 cm  

32x32 &. 
20x20 cm  

32x32 &. 
20x20 cm  
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Skåne album 9x12 & 12x12 cm bilder, svart album. 
8st bilder - 1950:- , 16st bilder - 3710:-

Halland album 13x18 & 18x18 cm bilder i svart album. 
8st bilder - 4100:- , 16st bilder - 7400:- (med 16 bilder ingår digitala filer).

Image album 7500:- (ingår ej i visnings rabatten)
20st bilder 20x20 cm i i ett handgjort album. Finns i ett stort antal färger.
(De digitala filerna i samma storlek 20x20cm ingår)
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Album

Ett album med proffesionella bilder på dig din familj eller nära och kära är 
alltid trevligt att bläddra i. Album finns som fotobok och som traditionella    
album med passepartouer. Albumen är handgjorda av skickliga hantverkare 
som borgar för hög kvalitet.

Digital 
bilder 
ingår!
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Image Box Large 5900:-
Linneklädd box inkl digitala filer (värde 6000:-)
10st 25x25cm eller 20x30 cmbilder lamminerade 
på svarta pannåer, inkl digitala filer.
(ingår ej i visnings rabatten)

Image Box Medium 4900:-
Linneklädd box inkl digitala filer (värde 6000:-) 10st 13x18 cm bilder på Fine Art papper 
monterade med passepartouer, inkl digitala filer (ingår ej i visnings rabatten).
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Image Box - inklusive digitala filerna i samma storlek som bilderna!

Image Box är ett exklusivare alternativ till ett album. Den består av 
en handgjord textilklädd box med bilder monterade på pannåer. 
Image Box paketet finns i två storlekar - Large och Medium.

Populär
produkt!
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Rabatter vid bildvisningen

När du beställer bilder, ramar och album vid visningen får du rabatt.
Beställning från 4000:- upp till 5999:- ger er 10% i rabatt.
Vid beställningar från 6000-9999:- får ni 15% rabatt
Beställer ni för mer än 10000:- får ni 20% rabatt.

-Möjlighet att delbetala via Nordea Delbetala.

Bildformat och priser finner du här i min prislista. Du kan även ladda ner 
den på min hemsida www.fotografpialarsson.se

Bilderna du väljer på bildvisningen hos mig förvaras digitalt i 5 år. Det 
innebär att de "Digitala Negativen" under denna tid finns tillgängliga för 
att göra ytterligare kopior och förstoringar med samma höga kvalitet som 
dom första kopiorna. 
För att färgerna på dina förstoringar skall behålla sin briljans, till största 
glädje för dig, bör du ej ta direkt på bilderna med fingrarna. På alla mina 
bilder finns min logotyp. Det är ett bevis på att bilden skapats av en foto-
graf med mästarbrev. 
Vi förbehåller oss rätten till negativen och att använda dessa för egen 
skyltning, reklam samt använda dessa på hemsida, blogg och andra 
sociala medier.
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Bilder         
Storlek i cm
9x12 / 12x12              220:-   
13x18           425:-                
20x25                        445:-           

Vid beställning skall 50% av köpesumman lämnas. 
Vi förbehåller oss rätten till digitala negativen och att använda dessa för egen skyltning, reklam 
och på internet (inkl. hemsida, blogg och Facebook) Med reservation för prisändringar.

(Digitala bilder omfattas ej av rabatter)   

Bilder laminerade     
Storlek cm                 
24x30                        950:-
30x40                      1650:-
40x50                      2200:-
50x60                      3300:-
50x70                      3600:-
60x80         4300:-

Bilder på canvas väv 
Bildstorlek cm uppspänd på 4 cm djup ram          
30x40          2500:-
40x50          3300:-
50x60        4300:-
50x70          4600:-
60x80        5600:- 

Digitala bildfiler
Högupplösta för utskrift
24x30 cm 240 dpi 
1 st 1600:-

3 st 1000:-/st = 3000:-
5 st   800:-/st = 4000:-
8 st   600:-/st = 4800:-

Tackkort 9x12 cm inkl pärm och kuvert
Antal        Pris:
10–20          58 :-/ st 
21–30          52 :-/ st
31–            46 :-/ st

Utan pärm

54 :-/ st 
48 :-/ st
42 :-/ st

Priser för bilder och förstoringar        
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Om mig och min ateljé. 
Jag är i grunden porträtt-
fotograf med fokus på att 
fånga personligheter på 
bild. Oberoende om det är 
barn-, familj-, bröllop eller 
om det är personal- eller 
ledningen på ett företag 
så är det viktiga alltid att 
bilden förmedlar perso-
nens unika personlighet. 
Jag fotograferar även djur och produkter.

Ateljén på Nygatan 7 är utrustad med professionell kamera- och ljusutrust-
ning samt avancerad utrustning för bildbearbetning och utskrifter upp till 
60 cm bredd och över 200 cm längd. 

Utöver fotograferingar i ateljén gör jag även fotograferingar vid kyrkor, 
event, arbetsplatser eller andra platser i hela Skåne.

Kort sagt kan man säga att jag arbetar med ”Bilder för livet”. Välkommen!
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