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KAOS & KÄRLEK
Jag vet inte hur det är hemma hos 
er, men ungefär så sammanfattas 
livet med tre små barn och en hund 
hemma hos oss. 

Just de två orden följer med mig 
även när jag fotograferar. Livet är 
inte barn i välstrukna skjortor som 
sitter still och tittar in i kameran. 
Livet är spring i benen, brottnings-
matcher, tokiga miner och rufsigt 
hår. 

Jag vill fånga er familj precis så som 
ni är, precis så som ni kommer 
minnas.



UTE

Vi träffas i en miljö ni 
tycker om! Vi kan vara 
ute eller hemma hos er. 
Fotograferingen tar ca 
45 minuter. 

Efter fotograferingen 
får ni ett webbgalleri 
där ni kan välja vilka 
bilder ni vill köpa till.

1 500 :-



EFTER FOTOGRAFERINGEN
När ni fått ert webbgalleri är det dags att välja 
vilka bilder ni vill köpa! Det finns en rad olika 
möjligheter, både digitala filer, papperskopior och 
album.

Digitala filer

10 st digitala    3 500 :-.
Alla digitala     4 500 :-

Storleken på bilderna är 4000 x 2667 px, fria att 
göra kopior av för privat bruk.

Papperskopior:
70x100 cm    1 200 :-
50x70 cm    8 00 :-
40x50 cm    7 00 :-
30x40 cm    6 00 :-
24x30 cm    4 00 :-
18x24 cm    3 00 :-
13x19 cm    2 00 :-

50% rabatt på kopior av samma bild. Alla pap-
perskopior levereras på matt papper.

Under 2020 
skänker jag 10% av 

alla mina intäkter från 
familjefotograferingar 
till Operation Smile 

Sverige



Hur betalar vi?
Jag skickar en faktura på fotografe-
ringen tillsammans med webbgalle-
riet. Er efterbeställning faktureras i 
samband med leverans av den.

Hur får vi använda digitala 
bilder?
Ni får printa och sprida bilderna till 
era vänner och familj hur mycket 
ni vill, det är de till för. Så länge 
bilderna används privat, go nuts! 

Vad ingår?
Utöver priset för fotografering till-
kommer pris för de bilder ni väljer att 
köpa efteråt. Vill ni att jag kommer till 
en plats utanför Helsingborg tillkom-
mer milersättning.

Vad ska vi ha på oss?
Det vikigaste är att ni är bekväma! 
Men tänk gärna att ni får matcha i 
färgskala och undvik stora tryck på 
kläderna. Ta med några ombyten!

VANLIGA 
FRÅGOR

Hur många bilder blir det?
Ni kan räkna med ca 40-50 bilder 
på en session.

Vad ska vi tänka på innan?
Friska, mätta och utsövda barn är 
idealt! Är ni sjuka så bokar vi om. 
Ta gärna med  nån liten muta om 
humöret behöver piggas upp under 
tiden.



Jag har jobbat som fotograf  i över tio år och att 
fotografera familjer är fortfarande något av det roligaste 
jag vet. Vetskapen om att mina bilder ska hänga med er 
och era barn genom era liv är det bästa med mitt jobb. 

Att ni kanske en dag sitter med era barnbarn och tittar på 
mina bilder är svindlande stort och ärofyllt. 

Tveka inte att höra av er om ni har några frågor eller vill 
boka mig!

info@lisawikstrand.com 
073 703 75 96
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