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Priser for fotografeing, digitale filer og print - s. 4-8

Album - s. 10-11

Rammer - s. 12-15

Touch - s. 16-17

Sweet Memory Box - s. 18-19

Takkekort - s. 20-21

Innhold

Lærling og designansvarlig: Nora Pedersen. Fotograf og eier av Bærum Foto: Hege Finnsrud.

Møt fotografene

Velkommen til Bærum Foto.
 Studioet er i underetasjen i et 
familiehjem i Ringstabekkveien nær 
Bekkestua og Jar. Når du kommer 
hit, møter du to fotografer. Hege 
og lærlingen Nora. Det er enkelt å 
skille oss med å se at Hege har døde 
panter på sin kontorplass og Nora 
har levende planter.
 
Bærum Foto tar ulike type oppdrag. 
Gravid, nyfødt, dåp, barn, barsel-
grupper, konfirmasjon, familie, 
portrett, bryllup og utdrikningslag. 

Bedrifter kan få egne skreddersydde 
tilbud til sine behov.
 
Gjør du en avtale med Bærum Foto 
treffer du oss i alle ledd. Det er 
viktig for oss at våre kunder har en 
totalt god fotoopplevelse fra A til 
Å. Alle ledd i prosessen fra dere tar 
kontakt til dere sitter med bildene 
ferdig skal være enkelt og smidig.
 
Målet vårt er å fange din person-
lighet i bildet!
 
Gleder oss til å høre fra deg!
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Antall bilder

1

6

12

18

24

Størrelse

10 x 15

15 x 20

20 x 30 (A4)

30 x 30

30 x 40 (A3)

33 x 48

Digitale filer Print

Prisene på print

gjelder i sammenheng 

med kjøp av digitale filer.

350kr tillegg på print uten 

digital kopi.

Pris

900

3.800

5.300

6.800

8.300

Pris

105

190

375

490

590

900

Oppklebring og lamminering

Vi har mulighet til oppklebring og lamminering 

av bildene. Oppklebring gjøt at bildene ikke vil 

krølle seg, og lamminering tar bort behovet for 

glass. Velger du begge deler vil kun en enkel 

ramme behøves og printen vil ha lengre levetid.

Oppklebring og lamminering anbefales ved 

større trykk.

Bruk av digitale filer:

Digitale filer kan brukes fritt til ptivat bruk. Om du deler bilder fra Bærum Foto på sosiale medier må dette 
krediteres. Untaket er om du selv gjør synlige endringer på bildet. Da vil det ikke lenger være Bærum Foto sitt 
produkt. Det er ikke tillat å bruke bilder fra Bærum Foto komersiellt, med mindre dette er avtalt. 

Priser for fotografering

Studiofotografering 

Fotografering av familie, barn, konfrmant, CV-portrett 
eller hva du ønsker i studio.

Nyfødtfotografering

Fotografering av nyfødt er et større prosjekt der hele 
dagen blir satt av til dere. Vi fotograferer nyfødte både 
i studio og hjemme hos foreldrene for et mer personlig 
resultat. Prisen er det samme uansett hvor lang tid vi 
bruker, om det hos oss eller hjemme hos dere.

Priser

1.400 kr - hverdag

1.900 kr - helg
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Pakkepriser
perfekt ved familiefotografeing!

Enkel: 5 digitale filer og en 30x40 touch plate - kr 4500

Liten: 10 digitale filer og 4 20x20 eller 2 40x40 touch plater - kr 9000

Medium: 10 digitale filer, et album med de 10 filene og 4 20x20 eller 
2 40x40 touch plater - kr 12.000

Large: 15 digitale filer, et album med de 15 filene og 6 20x20 eller 3 
40x40 touch plater - kr 15.000

Bestselgere!

GRAND: 30 digitale filer, et album med de 30 filene og 8 20x20 eller 
4 40x40 touch plater - kr 25.000

NB: Størrelsene på touch plater er renget som ca. størrelser. 
Disse kan endres og balndes mellom stor og liten.

Touch plater kan også byttes ut med bilde i ramme eller 
lerret.

Les mer om touch på side 16.
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Bryllupfotografering

SMALL - kr 13.900
 

3 timers fotografering for 
eksempel vielsen, og 

bryllupsbilder på lokasjon.
Minst 80 digitale høyop-

pløselige bilder.

MEDIUM - kr 19.900
 

5 timers fotografering for ek-
sempel vielsen, bryllupsbilder på 

lokasjon og mottakelsen mm.
Minst 150 digitale høyoppløselige 

bilder.
Fotobok 20x25 cm med 20 sider

LARGE - kr 32.900
 

10 timers fotografering for eksempel alt fra 
sminking til brudevals og bryllupskake. Vi 
vil være to fotografer i large bryllupspakke 

som gir mulighet til å følge brud og brudgom 
separat før vielsen om dette er av interesse.

Minst 250 digitale 
høyoppløselige bilder.

Fotobok 20x25 cm med 20 sider.

La Bærum Foto forevige den store dagen.
Fokuset er å fange de ekte og naturlige 
øyeblikkene. Det er mange følelser i spill. 
Vi fotograferer både tett på og litt i 
bakgrunnen.
 
Bærum Foto tilbyr 3 alternativer for 
bryllupsfotografering. Alle alternativene 
inneholder et planleggingsmøte og digitale 
bilder i beste kvalitet.
 
I planleggingsmøtet får jeg en forståelse av 
hva dere ønsker og vi blir kjent med hveran-
dre. Dette sikrer at dere får det dere ønsker 
og at samspillet fungerer optimalt den store 

dagen.
 Dere vil motta 1-3 digitale bilder til bruk på 
sosiale medier på selve bryllupsdagen. Vi-
dere får dere de digitale bildene, samt ektra 
fra Medium og Large pakke.
 
Bærum Foto lager også invitasjoner, takke-
kort,  album mm.
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Barselgruppefotografering 

Vi elsker barselgrupper og tilbyr defor gratis fotografeing for dere. Da vil studioet 
brukes som en møteplass for et barseltreff med enkel servering og fotogafering av alle 
sammen. Etter fotografeingen står dere fritt til å velge favoritter og produkter dere 
ønsker å kjøpe. Det er ikke påkrevd at dere må være en barselgruppe; en vennegjeng 
med barn på rundt 3 måneder til 1 år er fullt velkommen.

Vi leverer 15 bilder i farger og sort/hvit per barn. Vi skreddersyr pakker for søssken/
tvillinger.

Pakketilbud

Small - Kr 1.800

3 digitale filer

Medium - Kr 2.800

6 digitale filer

En 20x20 Touch

Large - kr 5.800

Alle digitale filer

3 20x20 Touch

Se Side 14-15 For Touch
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Album er en fin og praktisk  måte å lagre alle de beste bildenen på samme sted. Albumene 
levers i flotte omslag av lin og det er mulig å velge mekkom flere farger på omslaget.

20x20
10-12 oppslag kr 3.500

20-24 oppslag kr 5.700

Album

20x25
10-12 oppslag kr 3.800

20-24 oppslag kr 5.900
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Rammer

Rammer finnes i mange farger, stiler og størrelser. Dette gir bedre mulighet 
for forskjellige størrelser og stiler. Her er noen av valgmuighetene:

Passparout:
er en kant rundt bildet som formhever motivet i bilde, og/eller gir mulighet 
til en ramme som er større en selve trykket.

Glass: 
det er mulig å velge mellom vanlig glass til en rimeligere pris, eller Art glass 
som har mindre refleksjon.

Aluminium: 
lang varlighet, ingen ramme. Vi kan trykke bilder på børstet eller hvit alu-
minium
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Touch

Touch er et stilfullt alternativ til tradisjonelle rammer. Med Touch plater er det enkelt 
å sette sammen flere bilder som en collage og arrangere dem på forskjellige måter. 
Kantene kommer i hvit, svart, valnøtt, eik og aliminium. Det finnes også ferdigsatte 
mouduler der bildene kommer i formater perfekt til en ferdigstillt modul.

Vår favoritt!
Priser - enkle formater 

  
20x20       kr 1.500
 
20x30       kr 1.600

30x30       kr 1.700

30x40       kr 1.900
 
40x40       kr 2.100

50x90       kr 2.900
          
100x100             kr  3.300

Modul Q
kr 5.200

2 - 20 x 30
1 - 20 x 20
1 - 30 x 30
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Hvorfor Touch?

Touch er vår favoritt og bestselger av mange grunner. Her er noen av de:

- Ingen ramme, ikke noe glass

- matt overflate med lite gjennskin 

- Kan lett rengjøres med en tørr klut

- Mulighet til å sette sammen med flere bilder, eller dele opp

- Passer både til vegg og på hylle

- minimaltistisk utseende, passer til alle hjem!

Modul A

Kr 4.900

2 - 20 x 20
2 - 20 x 30

Modul J

Kr 3.900

3 - 20 x 20

Størrelsen kan endres, men formatet blir det samme. Priser vil også variere med størrelse.

Modul C

Kr 5.500

1 - 30 x 63
2 - 30 x 30

Modul I

Kr 5.500

4 - 30 x 30
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.

Sweet
Memory 

Box

Om produktet

Sweet Memory box er en fin måte å oppbevare bildene som ikke ble forstørret og hengt opp 
på stueveggen. Boksen holder 10 bilder i 15 x 20 eller 20 x 20. Det følger med en eikekloss 
eller svart akrylkloss med spor for å ha et bilde fremme til visning. På denne måter er det 
enkelt å bytte ut hvilke bilde du ønsker å vise frem. 

Bildene kommer med fast bakplate og du kan velge å ha pasparout. Det er kun mulig å 
betille samme type produkt i en boks.

15 x 20

Boks med 10 bilder - vanlig - kr 4.200

Boks med 10 bilder - pasparout - kr 4.700 

20 x 20

Boks med 10 bilder - vanlig - kr 4.700

Boks med 10 bilder - pasparout -kr 5.200
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Takkekort

Bærum Foto tilbyr å lage takkekort med bildene fra 
deres bryllup, konfirmasjon eller dåp. Takkekort 
kommer i enke, dobbel eller trippel format.

Vi skriver teksten dere ønsker, og spesiellt ved 
julekort lager vi noen design som passer til anled-
ningen.

Priser

Ennkel 
under 50    -40,- pr kort
over  50     -35,- pr kort 

Dobbel 
under 50    -45,- pr kort
over  50    -40,- pr kort
 
Trippel
under 50    -50,- pr kort
over  50    -45,- pr kort
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Kontakt

Bærum Foto AS
Ringstabekkveien 84A
1358 Jar

Tel: 957 57 626
Post@baerumfoto.no


