LISÄKUVAHINNASTO

Voimassa 1.9.2016 - 28.2.2017. Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Kuvien toimitusaika on 3 - 4 viikkoa.

VALOKUVAT
1 kpl
2-4 kpl 5- kpl
			samasta kuvasta
12x15 cm		
14 €
12 €
10 €
14x18 cm		
15 €
13 €
11 €
15x20 cm		
18 €
16 €
14 €
20x25 cm		
47 €
42 €
40 €
24x30 cm		
57 €
52 €
50 €
30x40 cm		
67 €
62 €
60 €
20x25 cm ja sitä pienemmät valokuvat toimitetaan
pohjukkeeseen liimattuna.
15x20 cm ja sitä isommat valokuvat signeerataan.

PELKKÄ KUVA

1 kpl

2-4 kpl

5- kpl

10x15 cm		

10 €

7€

6€

			samasta kuvasta
toimitetaan signeerattuna ilman pohjuketta

SUURENNOKSET LAMINOITUNA JA POHJUSTETTUNA
24x30 cm		
20x40/30x30 cm
30x40 cm		
40x40 cm		
40x50 cm		
50x50 cm		
50x60 cm		
70x100 cm

85 €
90 €
95 €
110 €
130 €
150 €
170 €
350 €

SAMETTIKANSIOT
hinnat eivät sisällä kuvia

Duo-kansio 12x15 cm
Duo-kansio 14x18 cm
Trio-kansio 12x15 cm
Trio-kansio 14x18 cm
4:n haitarikansio 12x15 cm

12 €
17 €
15 €
20 €
15 €

Muotokuvakirja 28x22 cm

179 €

Muotokuvavihko 20x15 cm

95 €

KALENTERI
A4 kalenteri vaaka-aukeamana
(avattuna A3), kierresidottu,
nimipäivät, ripustusreikä

49 €

max 24 kuvaa painetussa
valokuvavihkossa

Facebook- / webkuva		

79 € dvd-laatu
59 € web-laatu
19 €

Täysresoluutiotiedostot oikeuksineen

35 € / kpl

pitkä sivu 600px, viimeisteltynä, nettikäyttöoikeus

viimeisteltynä, (yksityiskäyttöön, ei yksinjulkaisuoikeutta)

Tiedostopaketit:
5 kpl
150 €
10 kpl
300 €
15 kpl
400 €
20 kpl
500 €
30 kpl
600 €
Isommat paketit tai kaupallinen käyttö:
kysy tarjous!

Seuraavat kappaleet samasta kuvasta		
1-os 10x15 cm
3€
1-os 10x20 cm
4€
pieni kannellinen 4 €
iso kannellinen
5-6 €

max 24 kuvaa kovakantisessa
valokuvakirjassa

KUVAT TIEDOSTOINA
koevedoksiin valitut max. 24 kuvaa

Ensimmäisen kortin hinta on 12 €
sisältäen suunnittelun.

PAINETUT KUVAKIRJAT

SUURENNOKSET CANVAS-TAULUINA
20x20 cm		
60 €
20x40 / 30x30 cm 95 €
30x40 cm		
100 €
40x40 cm		
120 €
40x50 cm		
145 €
50x50 cm		
155 €
50x60 cm		
175 €
60x80 cm		
250 €
60x90 cm		
260 €
75x100 cm
355 €

Kuvaesitys musiikilla 		

KIITOSKORTIT

LAHJATUOTTEET
Sisustustyyny 40x40 cm
Sisustustyyny 50x50 cm
Sisustustyyny 70x70 cm
Sydäntyyny 18x22 cm
Muki valkoinen
Hiirimatto 19x23 cm
Palapeli puinen 30 palaa
Palapeli 500 palaa
T-paita, koot S-XXL
Verho 120x200 cm
Suihkuverho 140x200 cm
Pyyhe 70x140 cm
Lompakko
Olkalaukku pieni
Olka- /läppärilaukku
Reppu
Meikkilaukku
Metallirasia 20x13x5 cm
Älypuhelinkuori
Jääkaappimagneetti

69,00 €
79,00 €
89,00 €
49,00 €
19,90 €
19,90 €
29,90 €
49,00 €
35,00 €
160,00 €
75,00 €
29,90 €
29,90 €
29,90 €
49,90 €
39,90 €
29,90 €
25,00 €
39,00 €
12,90 €

Studio Amanda Oy
Papinkatu 21, 33200 TAMPERE
Klingendahlin rakennus Eteläpuistossa, musiikkiopiston kohdalla
Puhelin (03) 2530 222
info@studioamanda.fi
Palvelemme
Myymälä: ti - pe 11.00 - 17.00 sekä ajanvarauksella
Kuvaukset: ma - la ajanvarauksen perusteella!

LAPSIKUVAUKSET
Lapsikuvaus (yli 4 kk ikäinen)
1 lapsi, max 1h / 24 koevedosta

HÄÄKUVAUKSET
80 €

Vihkikuvaus
160 €
studiolla, max 1h / 24 koevedosta

Laaja lapsikuvaus (yli 4kk ikäinen) 120 €
voidaan kuvata myös perhe- tai sisaruskuvia samassa yhteydessä
max 1,5h / 36 koevedosta
Newborn-vauvakuvaus (alle 4 kk ikäinen)
max 2h / tarvittava määrä koevedoksia

130 €

PERHEKUVAUKSET
Perhe- / parimuoto- / kihlakuvaus
max 0,5h / 12 koevedosta

80 €

MUOTOKUVAUKSET
Muotokuvaus
70 €
yhden henkilön, esim valmistujais- / rippi- / merkkipäiväkuvaus
max 0,5h / 12 koevedosta
Masu- / huomenlahja- /boudoirkuvaus
max 1,5h / tarvittava määrä koevedoksia
Hyvä idea myös polttareihin!

120 €

ELÄINKUVAUKSET

Lisävedokset max 12 vedosta
Paperiset koevedokset

80 €

15 €
15 € / kuvaus

Vihkitilaisuuden kuvaus		
Myös kaste-, siunaus- ym. tilaisuudet

190 € / 1. kuvaustunti

Lisä- ja odotustunnit		
Valokuvakirja (kovakantinen, A4 vaaka, 60 - 100 kuvaa)		
Lisäkopiot kirjasta		
Lisäkuvat tilaisuuskuvista 13/15x20 cm		
Lisäkuvat tilaisuuskuvista 10x15 cm 		
Tiedostot (tilaisuuden kuvat käyttöoikeuksin, max 80 kpl)		
Kuvaesitys musiikilla videotiedostona		

90 € / h
179 € / 1. kirja
79 € / kirja
6 € / kpl
4 € / kpl
290 €
79 €

Hääväen ryhmäkuvaus 60 €
vihkikuvauksen yhteydessä
sisältää kuvaustyön ja koevedokset
Dokumentaarinen hääpäiväkuvaus
Kokonaisvaltainen, yhdessä suunniteltu hääpäiväkuvaus sisältää
vihkimuotokuvauksen studiolla tai miljöössä, vihkitilaisuuden kuvauksen,
juhlatilaisuuden kuvausta sekä hääväen ryhmäkuvan. Kokonaisuus max 9 h.
Päivän tapahtumista koostetaan yksilöllisesti painettu kovakantinen valokuvakirja
sekä musiikilla höystetty kuvaesitys videotiedostona.
Paketti sisältää myös tilaisuuskuvauksesta kirjaan valitut kuvatiedostot käyttöoikeuksin.

1200 €

Miljöölisä 50 € / kuvaus + mahdolliset matkakulut
Lisä- ja odotustunnit 90 € / h
Kuvaukset laskutetaan viimeistään 1 kk kuluttua kuvauspäivästä.
Koevedokset ovat kuvavalintaa varten ja ne toimitetaan nettivedosgalleriana. Tilattaessa paperivedokset +15 €.

PASSIKUVAUKSET
Paperiset kuvat ajokorttiin / viisumiin		
Sähköinen kuva poliisin lupakuvajärjestelmään
- lisäkuva-arkki passikuvasta (6 kuvaa arkilla)		

Studio Amandalla on pitkät perinteet laadukkaassa vihkimuotokuvauksessa - toiveenne mukaan studiolla tai miljöössä.
Halutessanne dokumentoimme myös vihkitilaisuuden
ja juhlan - vaikka koko ikimuistoisen päivänne.
Oiva tilaisuus tallentaa myös hääväen ryhmäkuva!

Miljöökuvaukseen lisätään matkakuluja 1€ / km (studiolta kuvauspaikalle ja takaisin), jos matka on yli 5 km.

Digimuotokuvaus		
69 €
n. 15 min kuvaussessio, jonka tuloksena yksi asiakkaan kanssa yhdessä valittu, kuvankäsitelty tiedosto käyttöoikeuksin.
Ei koevedoksia. Sopii hyvin yritysten henkilöstökuvauksille!
Lisätiedostot: á 35 €

Lemmikkieläinkuvaus max 1h / 24 koevedosta

Miljöölisä 50 €

19 €
24 €
10 €

