
Hinnasto
Kuvauksien hintaan sisältyy matkakulut 25 kilometrin
päähän kuvaajan kotoa.

Ylimenevältä matkalta hinta on 0,70€/km.
Matkakulu lasketaan yhteen suuntaan. 

Hinnasto päivitetty 7/2020

Oikeudet muutoksiin pidätetään. 

Kaikki hinnaston hinnat sisältävät arvonlisäveroa 24%



Peruskuvaus
90e

Hintaan sisältyy valokuvaus sekä yksi valitsemasi kuva,
täysikokoisena kuvatiedostona ja nettikäyttöön sopivana
vesileimallisena versiona.

Kuvauksen jälkeen saat nähtäväksesi kaikki kuvat
(kuvauksen tyypistä riippuen n.20-60kuvaa),
joista voit itse valita haluamasi.

Lisäkuvat ja kuvatuotteet hinnaston mukaisesti.Lisäkuvat ja kuvatuotteet hinnaston mukaisesti.

Kuvatarina345e
Kiireetön kuvaus josta saat kaikki kuvat itsellesi.
Kuvia vähintään 40kpl.

Kuvat toimitetaan tiedostoina nettigallerian kautta,
sekä 10x15cm valokuvina kauniissa rasiassa postitse.

Osa kuvista mustavalkoisina kuvaajan
näkemyksen mukaan.



Vihkiminen &  Potretit300e
Vähintään 10 tarkasti käsiteltyä potrettikuvaa

Vähintään 50 dokumentaarista kuvaa vihkimisestä.

Kuvat toimitetaan muistitikulla n.kahden viikon kuluttua hääjuhlasta.
Kuvatuotteet hinnaston mukaisesti.



Kuvaukseen sisältyy sunnitelupalaveri, ja sen yhteydessä lyhyt parikuvaus.

Vähintään 10 tarkasti jälkikäsiteltyä potrettikuvaa sekä vähintään 300
peruskäsiteltyä dokumentaarista kuvaa.

Ensimmäiset kuvat toimitettuna nettigallerian kautta viikon sisällä häistä.
Loput kuvat toimitetaan muistitikulla n. kolmen viikon kuluttua juhlista.

8 tunnin kuvauksesta toimitetaan myös  10kpl kuvaajan valitsemia fine art-
valokuvia, 10x15cm kokoisina rasiassa. valokuvia, 10x15cm kokoisina rasiassa. 

Muut kuvatuotteet hinnaston mukaisesti. 

Hääpäivän kuvaus
 6h    550e
 8h   980eVarausmaksu 100€ maksetaan

6kk ennen häitä,
varausmaksu hyvitetään loppulaskusta.



Tapahtumakuvaus
120e
90e

Vähintään 30kpl dokumentaarista kuvaa / kuvattu tunti.
Kuvat toimitetaan nettigallerian kautta ladattavina tiedostoina.

Potrettikuvaus tapahtumakuvauksen aikana + 30€,
sisältää yhden tarkasti käsitellyn kuvatiedoston koevedoksista valiten.

Kuvatuotteet hinnaston mukaisesti.

/ 1. tunti

/ seuraavat tunnit



Digikuvat
Peruskuvaukseen sisältyy yksi kuvatiedosto, mutta halutessasi voit ostaa
lisätiedostoja tämän hinnaston mukaan. 

Annan tarjouksen myös koko kuvagallerialle. Koko gallerian tarjoushinta riippuu
kuvien määrästä ja asettuu yleensä 300 - 400€ välille.

Yksittäiset kuvatiedostot 20€ / kpl
                  5kpl kuvia / 75€
                  10kpl kuvia / 140€

Ostettujen tiedostojen toimitus muistitikulla +20€



Valokuvat
Laadukas Lustre-valokuvapaperi.
Hinnat sisältävät kuvien toimituksen.
Rasia 10 x 15 cm valokuville 30€

10 x 15 cm         //    30€ / 10kpl    //    50€ / 20kpl
15 x 23 cm    15€   //    40€ / 5kpl    //    90€ / 12kpl
20 x 30 cm    20€   //    50€ / 3kpl    //    90€ / 6kpl

Hinnastossa mainitut kuvakoot ovat yleisiä kokoja jotka eivät kuitenkaan
sovi kaikille kuvasuhteille, 
tarkistan kuvat ja sovitaan yhdessä aina tarkoitukseen sopivin kuvakoko. 



Fine Art
     valokuvat

Laadukas mattapintainen ja kauniin tekstuurin omaava taidepaperi (Hahnemühle -
German etching).
Valokuvat valkoisella reunalla, saatavana myös reunattomana.
Hinnat sisältävät kuvien toimituksen. 
Pohjuke valokuvalle 18x24cm kokoon asti 10€ / kuva
30x40cm kuvalle 25€ / kuva

10 x 15 cm          //    65€ / 5kpl    //    110€ / 10kpl
13 x 18 cm    24€    //    64€ / 3kpl    //    120€ / 6kpl
18 x 24 cm    40€    //    75€ / 2kpl    //    125€ / 4 kpl
30 x 40 cm    55€    //    95€ / 2kpl    //    180€ / 4 kpl

Hinnastossa mainitut kuvakoot sopivat yleisimmin käyttämälleni kuvasuhteelle, 
mutta tarkistan ja sovitaan yhdessä aina tarkoitukseen sopivin kuvakoko. 



Pyöreät canvas
                         taulut
Kuva on painettu laadukkaalle canvas-kankaalle joka on pingoitettu

pyöreään puukehykseen. 

Hinnat sisältävät toimituksen, toimitusaika noin 2-3viikkoa.

Taulun halkaisija    15 cm // 66€

               20 cm // 76€

               25 cm // 91€       tilatessasi kerralla useamman taulun 

               30 cm // 100€       saat tilauksesta 10% alennuksen.


