
Bildvisningen fungerar så här

Efter fotograferingen går jag igenom och 
bearbetar alla bra bilder till ett bildspel. Vid 
den bokade bildvisningen får Ni se bildspelet 
förstorat på väggen via en projektor, vilket 
gör att det blir mycket lättare för Er att 
uppleva bilderna i rätt format.
Därefter går vi igenom bilderna och ni gör Era 
val.

Att Ni gör en samlad beställning underlättar 
mitt arbete, därför får Ni rabatt vid 
bildvisningstillfället - så passa på att beställa 
förstoringar till Er själva, föräldrar, syskon 
och vänner. Eller låt dem vara med! Man kan 
vara 6-8 personer på en bildvisning. 

Eftersom Era bilder kommer bli en del av 
inredningen i Ert hem under många år 
framöver, är det viktigt att man delar beslut 
om bildval, format och ramar. Skulle någon av 
Er får förhinder att komma på bildvisningen, 
så är det bättre att boka om tiden, även med 
kort varsel!

Jag älskar barn! Men kanske inte på 
bildvisningen. Om ni har möjlighet att ”låna 
ut” små barn, kommer bildvisningen att bli 
mycket lugnare för Er! 

Bildvisningsrabatt
gäller endast vid det bokade bildvisnings-
tillfället.

Vid beställning av förstoringar, tackkort 
och fotoböcker lämnar jag en bild- 
visningsrabatt på 
• 15 % rabatt på hela beställningen
• 10 % rabatt på alla specialbeställda 

ramar

Information om bildformat och
material finns i prislistan. 

Betalning
• Betala minst 50% i samband med  

bildvisningen och resten vid leverans.

Bildkvalitet och arkivering
Alla bilder som jag levererar skall alltid 
hålla högsta kvalitet och hållbarhet. Där-
för gör jag all kopiering, efterbehandling, 
retusch och montering själv. Jag förstår 
att ni har valt mig är för att Ni uppskattar 
det arbete jag lägger ner på mina bilder 
och den kvalitet jag vill ge. Därför känns 
det kanske en smula onödigt att betona 
att det inte under några omständigheter 
är tillåtet att piratkopiera eller scanna 
mina bilder. Förutom att bildkvaliteten då 
blir undermålig, så innebär det även att 
mitt kvalitetsrykte skulle skadas svårt! 

Era bilder arkiverar jag i minst fem år.
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