
Pakke 1: 
Familieportræt.

Her er muligheden for at samle familien på ét billede; I får  
et øjebliksbillede og samtidig et minde for livet. 
 
Pakken indeholder:  
• Fotografering i studie af 30-60 minutters varighed.
(Bemærk at prisen er for en gruppe på højest 4 personer.  
Er I flere påregnes en pris på 95 kr. pr. ekstra person).  

• Kontaktark af de bedste billeder, hvorfra I selv kan vælge 
jeres favorit.  

• Et styk farvesat, billedbehandlet og let retoucheret digitalfil 
i trykkvalitet af jeres yndlingsportræt (20 x30cm). 

• Et styk indrammet print af samme portræt lige til at hænge 
op (20 x30cm).
 
Den digitale fil giver dig muligheden for at få printet motivet 
på hvad du har lyst til: krus, t-shirts, julekort, lærred, glas og 
meget mere. 

Desuden kan du selvfølgelig dele portrættet på dine digitale 
platforme eller sende det pr. e-mail. 

Pris: 2.195,-kr.

Ekstra mulige tilkøb: 
Priser på kopier, printet på mat fotopapir:

13x18cm ......................................... 265,- Kr.
15x21cm (A5) ................................. 315,- Kr.
20x30cm ......................................... 385,- Kr.
30x40cm ......................................... 680,- Kr.
40x50/60cm ................................... 950,- Kr.

  
Digitale filer, 20x30cm, trykkvalitet, farvesat,  
billedbehandlet og med en let retouch:

1  fil ....................................................... 825,- Kr.
3 filer ...................................................1895,- Kr.
4 filer .................................................. 2395,- Kr. 
5 filer .................................................. 2895,- Kr.
6+filer/stk ............................................ 550,- Kr.

Pakke 2: 

Familieportræt & Familiefotografering.

Vi starter med at tage familieportrættet. Herefter har I 
mulighed for at få taget lidt ekstra billeder. Måske ønsker 
I et billede af børnene sammen eller hver for sig? Eller et 
forældreportræt? Måske trænger et eller flere af familiens 
medlemmer til at få et nyt portræt til sit CV, LinkedIn eller 
Facebook? Så er her en oplagt mulighed.  
 
Pakken indeholder: 
• Fotografering i studie af 60-90 minutters varighed.
(Bemærk at prisen er for en gruppe på højest 4 personer. Er I 
flere påregnes en pris på 95 kr. pr. ekstra person). 

• Kontaktark af de bedste billeder, hvorfra I selv kan vælge 
jeres favorit. 

• 3 styk farvesatte, billedbehandlede og let retoucherede  
digitalfiler i trykkvalitet af jeres yndlingsportrætter (20 x30cm).

• Et styk indrammet print (udvalgt blandt de tre digitale filer) 
lige til at hænge op (20 x30cm).
 
Den digitale fil giver dig muligheden for at få printet motivet 
på hvad du har lyst til: krus, t-shirts, julekort, lærred, glas og 
meget mere. Desuden kan du selvfølgelig dele portrættet på 
dine digitale platforme eller sende det pr. e-mail. 
 
 Pris 3.495,- kr. 

Ønsker du at samtidig at modtage dine købte filer i lavopløsning til brug på nettet (72dpi)  koster det 49,- Kr pr. fil.


Anna-Lene Riber Fotografi

t: 20 72 57 57  -  e: riber@nisje.dk  -  www.anna-leneriber.dk
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