Studio Härmä kuvaus hinnasto

Studiokuvaus

89€

rippi-ylioppilas, lapsi, perhe.

Miljöökuvaus

100€

rippi-ylioppilas, lapsi, perhe.
Suunnitellaan yhdessä sinulle sopiva kuvaus.
Kuvausaikaa noin1h.
Kuvien katsominen ja valitseminen.
Kuvat valitaan valmiiksi käsitellyistä kuvista. Kuvien valintatuokio
kestää kanssani noin tunnin ja siellä saamasi tarjoukset ovat
voimassa vain kyseisen istunnon ajan. Näet siis suoraan miltä kuvasi
tulevat näyttämään! Ei siis enää koevedoksia! Näiden kuvien koko
on 20x25cm tai 21x30cm. Nämä kuvat ovat tästä hetkestä suoraan
lunastettavissa. Lisäkuvien toimitus ja hinnat riippuu tuotteen
valmistajasta. Koska kuvat ovat valmiiksi käsitellyt, niiden tilaus
voidaan laittaa eteenpäin seuraavana päivänä. Yleensä asiakkaani
ovat investoineet kuviinsa jotain 250-700€ väliltä.
Kuvatuote-esimerkkejä:
• Kuvat alkaen 40€/kpl (koot ilman pohjuketta noin
21x30cm kokoon saakka)
• Kiitoskortit ja perinteiset kuvakoot
• Kuva Art Print-paperille alkaen 140€
• Usean kuvan taulumodulit alkaen 500€ (kollaasit:
Canvas, Chromaluxe )
• Kuvakollaasit 20x30cm- A2 kokoon asti alkaen-150€
• Kuvan kehystys tauluksi yhteistyössä Lean Verstaan
kanssa

Passikuvaus
Hääpotretit studiossa

20€
155€

- suunitelupalaveri ennen kuvausta
- 1kpl 20x25cm valmis kuva.

Hääpotretit miljöössä

250€

- suunitelupalaveri ennen kuvausta
- 1kpl 20x25cm valmis kuva.

Hääkuvaus+ vihkitilaisuuden kuvaus

300€

- suunitelupalaveri ennen kuvausta
- 1kpl 20x25cm valmis kuva.
- Kuvatiedostot tomitetaan sähköisessä muodossa

Dokumentaarinen hääkuvaus
Koko päivä

1500€

- suunitelupalaveri ennen kuvausta
- aamun valmistelujen kuvaus (1-2h)
- hääpotretikuvaus studiossa/miljöössä (1-2h)
- kuvaus kirkossa
- kuvaus juhlapaikalla-2kpl20x25cm käsitelty hääkuva
- kuvausaika-12h
- 200-300kpl valmiita tiedostoja perustason käsittelyllä tiedostoina
- kuvauksen varauksen yhteydessä perimme 250€ varausmaksun,
joka hyvitetään loppusummasta.
- perustason käsittely: yleiset valaisu,kontrastin, värisäädöt ynm. Ei
ihokorjailuja, esineiden poistoa kuvista tms.
- erikoiskäsittely: edellisen lisaksi ihovirheiden korjaus,
mahdollisesti häiritsevien esineiden poisto kuvasta.

Hautajaiskuvaus

125€

- Siunaustilaisuuden kuvaus
- Hautaanlaskemisen kuvaus
- Kuvatiedostot tomitetaan sähköisessä muodossa

Hautajaiskuvaus

250€

- Siunaustilaisuuden kuvaus
- Hautaanlaskemisen kuvaus
- Muistotilaisuuden kuvaus -1h
- Kuvatiedostot tomitetaan sähköisessä muodossa
Kilometrikorvaus 25km sätellä 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%.

