MAIKEN KESTNER
unikke billeder med personlighed

PRIVATPRISLISTE
(tjek altid www.maikenkestner.dk for nyeste version af prisliste)

Det er vigtigt engang i mellem, at stoppe op og få et øjebliksbillede af dig selv eller din
familie. Vi lever kun en gang og et godt portræt eller familiebillede er guld værd, både nu
og mange år frem.
Priserne er gældende ved billeder taget i Dragør - og må KUN bruges til privatbrug

Proﬁlpakken
Er til dig, der skal bruge et profilbillede til enten din linkedIn-profil,
til din ansøgning eller begge dele.
Fotoshoot i studie 30 min
1 professionelt redigeret billeder,
leveret digitalt i web- & printformat
også tilpasset LinkedIn
PRIS KR. 1.200inkl. moms

Familie- og Portrætpakke
(op til 5 personer)

Til dig der gerne vil have et øjebliksbillede af din familie og som I er lige nu. Den tid vi har
kommer aldrig tilbage og inden vi får set os om, er der gået et år og pludselig 5 år..
Fotoshoot 1 time
i studie eller on location
5 professionelt redigeret billeder,
leveret digitalt i web- & printformat
APP med udvalgte billeder
PRIS KR. 3.000,inkl. moms

Fotograf Maiken Kestner - mobil: 20992002 - maiken@kestner.dk

MAIKEN KESTNER
unikke billeder med personlighed
Storfamilie Pakken
(6+ personer)

Er hele familien samlet og vil I gerne have taget et billede med hele jeres familie, både
samlet og hver for sig.
Fotoshoot fra 1 time
1 professionelt redigeret billede,
leveres digitalt og i web- og printformat
Mulighed for køb af flere filer
PRIS KR. 2.500,inkl. moms

Forkæl dig selv pakken
(1 person)

Til dig, der ønsker at forkæle dig selv eller en du holder af, Du får lov at fly dig som
superstar for en dag og det i skønne omgivelser. Uanset hvordan du har det foran
kameraet, så over jeg at du får en skøn dag og nogle lækre billeder af dig selv.
Fotoshoot op til 2 timer
10 professionelt redigerede billeder,
leveres digitalt og i web- og printformat
Box med billederne printet på fine-art paper
Mulighed for køb af flere filer
PRIS KR. 5.000,inkl. moms

TILLÆGSPRODUKTER
Stylist og Make-up fra kr. 800,Ekstra 30 min. fotografering kr 500,Redigering af ekstra billedfil kr. 300,- pr. stk.
Weekend tillæg kr. 500,Kørsel fra kr. 300,Alle priser er inkl. moms, men skal faktura udskrives til virksomhed, påføres 25% moms
Jeg levere IKKE uredigerede filer/billeder - men jeg gemmer som udgangspunkt alle billeder i 6 måneder, så
du har mulighed for at vende tilbage senere og købe flere.
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