STORFAMILIE

Webgalleri

Priser for 2019
- Fotografering for maks 20 stk
- Utendørsfotografering
- Prøvebilder på webgalleri
- 5 stk høyoppløselige bilder
(bildene lastes ned fra webgalleri)

8.000,-

Om det er små barn er det viktig å velge et tidspunkt hvor de minste
er mest mulig opplagt. Om jeg har kapasitet kan vi se om vi finner en
lørdag som fotograferingen kan gjennomføres på.

Oppdrag innenfor
30 km t/r er ink i pris.
Oppdrag utover denne avstanden
faktureres med 12 kr per/km

Webgalleriet er åpent i ca 12 måneder
etter fotograferingen.
I galleriet kan du lage favorittlister og dele
galleriet med venner og familie

Storfamilie-fotografering tar jeg kun utendørs, da studioet blir for lite.
Bildene kan vi gjerne ta på en lokasjon som familien har tilnytning til.
Under fotografering tar vi bilder av dere samlet,
kun barn, kun foreldre, kun besteforeldre/oldeforeldre
og andre gruppebilder dere måtte ønske.

Kjøregodtgjørelse:

De beste bildene fra fotograferingen vises i et
passordbeskyttet webgalleri. Du får tilsendt link og
passord til oppgitt epost-adresse.

Ett ekstra antrekk +500,Ekstra lokasjon +700,-

Bildene i galleriet ligger i farger og svart/hvitt
Du kan laste ned bildene i galleriet til din datamaskin,
telefon eller nettbrett. Bildene kan du bruke fritt på
f.eks Facbook, instagram osv.
Bildene i galleriet er lavoppløselige. Det vil si at
bildene ikke kan printes. Det er heller ikke tillatt å
fjerne logo eller redigere bildene på noen slags måte.

HØYOPPLØSELIGE BILDER

5-dagerstilbud
ved kjøp innen fem dager etter å mottat prøvebildene

Det er inkludert fem stk høyoppløselige bilder etter
fotograferingen. Bildene plukker dere ut fra
prøvealbumet dere har fått tilsendt.
At bildene er høyoppløselige betyr at bildene er egnet til forstørrelser.
Du kan dermed printe ut bildene hvor du vil, hvor mange ganger du vil og
bruke de til ulike forstørrelser, album og takkekort.
Ved å eie de høyoppløselige filene selv vil du for alltid ha kontroll på bildene.
Det kan være en fordel om det f.eks kommer nye
fotoprodukter i markedet som du kunne ønsket å lage en forstørrelse på.
Du setter dermed ingen begrensinger for deg selv når du
eier de digitale høyoppløselige filene.
Bildene leveres i ca 3000x4000 pixler.
Fotografen har copyright beskyttelse i henhold til opphavrettet.
Jeg kan ikke garantere for kvaliteten av forstørrelser og
fotoprodukter hos andre fotoleverandører.
Jeg anbefaller at du tar backup både på ekstern harddisk samt
lagring i ”skyen” av de digitale filene du kjøper.

Tilbud 1
Alle bilder fra webgalleriet i
høyoppløselig kvalitet

3.500,-

(ordinær pris 10.000,-)

Tilbud 2
- Alle bilder fra webgalleriet i
høyoppløselig kvalitet
- Saga-album 20x20 cm
med 24 sider

5.000,-

(ordinær pris 14.600,-)

De som kjøper et av tilbudene får
40% rabatt på Forstørrelser
20% rabatt på takkekort
(om det bestilles maks 1 måned etter mottat webgalleri)
Alle priser er oppgitt ink moms.

GENERELL INFO
Betaling
Fotograferingen betales i sin helhet etter endt fotografering i studioet eller på
lokasjon. Foretrukket betaling er med bankkort. Du kan også betale kontant.
Lagring
Jeg vil lagre dine høyoppløselige bilder og RAW-filer for minimum
12 måneder. Når eller hvis en bestemmer seg for å fjerne eller slette
originalfilene og / eller backup, vil du bli varslet på en riktig måte for å sikre
bildene dine på nytt om nødvendig.
Bildene du får tilsendt vil ligge i webgalleri i minimum 12 måneder. Det kan
dermed være lurt å lagre bildene på egen datamaskin samt ha egne backuper.
Markedsføring
FOTOGRAF THOMAS ANDERSEN kan vise noen bilder knyttet til
fotograferingen på min hjemmeside, sosiale medier, utstillinger,
konkurranser, skrivesaker eller lysbildefremvisninger.
Hvis du under noen omstendighet ikke samtykker til bildene blir publisert,
så må du la meg få vite om dette.
Trykkeri og bruk
Kjøper du bildene høyoppløselige, vil du ha full lisens til å skrive ut bilder uansett hvor og når du vil. Du kan også dele digitale filer med venner og familie,
dele på sosiale medier, din personlige blogg eller i din lokale avis.
Du har ikke rettigheter til å selge, bytte eller publisere dine bilder uten
tillatelse fra FOTOGRAF THOMAS ANDERSEN.
De lavoppløselige bildene i webgalleriet har du IKKE lisens til å skrive ut/
forstørre etc, men bildene kan deles digitalt i sosiale medier. Det er ikke tillat
å fjerne logoer eller redigere bildene på noen slags måte.
Utskrifter kan kjøpes igjennom meg. Jeg inviterer dere gjerne til en visningstime der vi går igjennom ulike produkter.
Ved digitalt bildebruk skal bildene alltid krediteres med:
FOTO: FOTOGRAF THOMAS ANDERSEN

KONTAKTINFO:
Fotograf Thomas Andersen
Pellygata 57
1706 Sarpsborg
post@fotografthomasandersen.no
Telefon: 909 44 714
www.fotografthomasandersen.no

