
Hääkuvaushinnasto 2013

    Hääkuvaus 1                                                Hääkuvaus 2 
    Sis. Hääpotretit miljöössä                                                             Sis. Vihkikuvauksen kirkossa tai juhlapaikalla
           Kesto noin 1 tunti                                                                                             sekä hääpotretit
 3 kpl 14x18 kuvaa pohjukkeessa                Kesto noin 2 tuntia
                                                                                                                3 kpl 14x18 kuvaa pohjukkeessa

    3kk:n ajaksi kuvavedokset web-galleriaan                                                  3kk:n ajaksi kuvavedokset web-galleriaan 
                                                      Vihkikuvat n. 80 kpl kuvatiedostoina cd:llä

              

                   235 euroa               335 euroa

          Hääkuvaus  3                                            Hääkuvaus Classic 
         
         Sis.Suunittelupalaverin ja vihkikuvauksen                  Sis. Suunittelupalaverin ja potrettikuvaus
                   sekä hääpotretit miljöössä              miljöössä  sekä  hääjuhlan kuvauksen

                                                                                      
        Kesto noin 3 tuntia                      Kesto noin 5 tuntia
                                           

                                                                        5 kpl 14x18 kuvaa pohjukkeessa 
          5 kpl 14x18 kuvaa pohjukkeessa         Valitsemastanne hääkuvasta canvas-taulu 30x40
     Vihkikuvat n. 80 kpl kuvatiedostoina cd:llä Vihkikuvat n. 80 kpl ja                         

Hääpotretit  ja vihkikuvat web-galleriaan               Hääjuhlakuvat n.300 kpl              
3 kk:n ajaksi kuvatiedostoina dvd:lle 

                                                                 Hääpotretit  ja hääjuhlankuvat web-galleriaan
                                                                                             6 kk:n ajaksi       

                               415 euroa                                                                                                                 650 euroa
 

         Hääkuvaus Premium                                 Hääkuvaus  Deluxe 
         
   Sis. Suunittelupalaverin ja hääpäivan kuvauksen:                Sis. Suunittelupalaverin ja hääpäivän kuvauksen:
                   Potretit ja vihkimisen sekä hääjuhlankuvauksen  Potretit ja vihkimisen sekä hääjuhlakuvauksen

                                                                                          
                                 Kesto noin 7 tuntia          Kesto noin 10 tuntia
            Hääpotretit  ja hääjuhlankuvat web-galleriaan 6kk                           Hääpotretit  ja hääjuhlankuvat web-galleriaan 12kk
               Vihki ja Hääjuhlakuvat kuvatiedostoina                                              Hääjuhlankuvat sekä potretit täysresoluutio kuvina  
                                   dvd:lle n. 500 kpl                                                                                       dvd:lle n. 600   kpl  

    6  kpl 14x18 kuvaa pohjukkeessa                                                               10 kpl 14x18 kuvaa pohjukkeessa
            Valitsemastanne hääkuvasta canvas-taulu 40x60                             Valitsemastanne hääkuvasta canvas-taulu 50x70 cm 
  

                 899 euroa      1390 euroa               
                                                                            Kaikki hinnat sisältävät alv:n 24%

                                               Kilometrikorvaus 0,60 euroa / km. 

                                              Lisäkuvahinnasto
Kiitoskortit alk. 2,90 euroa / (kpl 30 kpl)                60 s. juhlakuvakirja hääkuvista 159 euroa

 Lisäkuvat 12x15 pohjukkeessa  9,00e / 7,00e Seuraavat kuvakirjat 95 euroa / kpl
Lisäkuvat 14x18 pohjukkeessa  14,00e / 8,50e Samettikansio 3 kpl 14x18 kuvaa 55 euroa
Lisäkuvat 20x25 pohjukkeessa  25,00e / 20,00e

 Lisäkuvaustunti  85 euroa / h Canvas-taulut alk. 30x40 cm  99 euroa
Potrettikuvatiedostot 55 euroa / kpl          Canvas-taulu 40x60 cm  145 euroa 
Nettigalleria lisäaika  5 euroa / 1kk   Canvas-taulu 50x70 cm 180 euroa
                                 

Vertailtaessa hintoja valokuvaamoiden kesken kannattaa ottaa huomioon esimerkiksi, montako kiitoskorttia tai lisäkuvaa haluat lopulta tilata eli paljonko 
kokonaiskustannus on lisätilaukset mukaanlukien.  Deluxe sisältää täydet oikeudet kuviin (ei kaupallinen). Kuvaoriginaalit voi teettää paperikuviksi missä tahansa 

haluamassaan paikassa. Valokuvaajalla säilyy tekijänoikeudet ja näin ollen hän voi käyttää kuvia omassa markkinoinnissaan.
Pidätämme oikeuden hinnan muutoksiin.
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