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Rippi-ylioppilas-valmistujaskuvaus studiossa alkaen             60 €
- koevedokset (20- 30 kpl) salasanalliseen nettigalleriaan katseltavaksi

- sisältyy 1 kpl 12x15cm kuva

Rippi-ylioppilas-valmistujaskuvaus miljöössä alkaen             85 €
- koevedokset (20- 30 kpl) salasanalliseen nettigalleriaan katseltavaksi

- sisältyy 1 kpl 12x15cm kuva

Lapsikuvaus ja perhekuvaus studiossa alkaen                       60 €

- koevedokset (20- 30 kpl) salasanalliseen nettigalleriaan katseltavaksi                   
- sisältyy 1 kpl 14x18 cm kuva                                                                                                                

Passikuvaus                                                                              20 €

Hautajaiskuvaus                                                                     125 €
- Siunaustilaisuuden kuvaus
- Hautaanlaskemisen kuvaus
- Kuvatiedostot toimitetaan sähköisessä muodoss
- Salasanallinen nettigalleria kuvien jakamista varten

Hautajaiskuvaus                                                                     250 €
- Siunaustilaisuuden kuvaus
- Hautaanlaskemisen kuvaus
- Muistotilaisuuden kuvaus -1h
- Kuvatiedostot  toimitetaan sähköisessä muodossa 
- Salasanallinen nettigalleria kuvien jakamista varten 

Hääpotretit  studiossa                                                           155 €
- suunnittelupalaveri ennen kuvausta
- koevedokset (n. 30 kpl) salasanalliseen nettigalleriaan katseltavaksi
- 1kpl 20x25 cm valmis kuva 

Hääpotretit miljöössä                                                            250 €
- suunnittelupalaveri ennen kuvausta
- koevedokset (n. 30 kpl) salasanalliseen nettigalleriaan katseltavaksi
- 1kpl 20x25 cm valmis kuva 
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Hääkuvaus + vihkitilaisuuden kuvaus                                   300 €
- suunnittelupalaveri
- tunnin kuvausaika joko studiossa tai miljöössä
-1 kpl  20x25 cm käsitelty hääkuva

-Kuvatiedostot  toimitetaan sähköisessä muodossa 

Dokumentaarinen hääkuvaus

Koko päivä:                                                                           1500 €
- suunnittelupalaveri ennen kuvausta                                                                      
- Aamun valmistelujen kuvausta (1-2h)
- Hääpotrettikuvaus studiossa/miljöössä(1-2h) 
- kuvaus kirkossa
- kuvaus juhlapaikalla
- 2kpl 20x25cm käsitelty hääkuva
- kuvausaikaa-12 tuntia
- 200-300 kpl valmiita tiedostoja perustason käsittelyllä tiedostoina                                                                                                                                                                                
- Juhlatilaisuus kuvat salasanasuojattuun nettigalleriaan                                                  
- kuvauksen varauksen yhteydessä perimme 250 €
varausmaksun, joka hyvitetään loppusummasta.                                                                 
- Perustason käsittely: yleiset valaisukontrastin säädöt, 
värisäädöt yms. Ei ihokorjailuja, esineiden poistoa kuvista tms. 
- Erikoiskäsittely: edellisen lisäksi ihovirheiden korjaus, 
mahdollisesti häiritsevien esineiden poisto kuvasta.

Kilometrikorvaus 20 km säteellä studiolta veloituksetta, muutoin 0,60 €/km.  
Pidätän oikeuden hintojen muutoksiin.
Kuvauksen hintaan ei sisälly valmiita tiedostoja tai paperikuvia 
vaan nämä tulee tilata erillisen hinnaston mukaan.
Poikkeuksena tästä dokumentaarinen hääkuvaus sekä muu tapahtumakuvaus.
Kuvauksen peruuttamisesta muista kuin Force Majeure -syistä 
veloitetaan toimistokuluina 45 €
Kuvausaikaa voi siirtää esimerkiksi sairastapauksissa veloituksetta.
Kaikki hinnat sisältävät alv 24%.
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- 200-300 kpl valmiita tiedostoja perustason käsittelyllä tiedostoina                                                                                                                                                                                
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