LAPSIKUVAUKSET
Lapsikuvaus (yli 4 kk ikäinen)
1 lapsi, max 1h / 30 koevedosta

HÄÄKUVAUKSET
130 €

perhe- tai sisaruskuvaus samassa yhteydessä
lisävedokset 1 - 10 kpl

15 €

Newborn-vauvakuvaus (alle 4 kk ikäinen)
max 2h / tarvittava määrä koevedoksia

180 €

Studio Amandalla on pitkät perinteet laadukkaassa vihkimuotokuvauksessa. Kuvaukset toteutetaan ensisijaisesti
miljöössä, esim hääparin juhlapaikalla. Tarvittaessa käytössä
on myös studiotilaa.
Dokumentoimme myös vihkitilaisuuden
ja juhlan tai koko ikimuistoisen päivänne.
Myös hääväen ryhmäkuva vaikkapa kuvauskopterilla toteutettuna.

PERHEKUVAUKSET
Perhe- / parimuoto- / kihlakuvaus
max 0,5h / 20 koevedosta

Vihkimuotokuvaus

130 €

max 1h / 30 koevedosta

230 €

MUOTOKUVAUKSET
Muotokuvaus
120 €
yhden henkilön, esim valmistujais- / rippi- / merkkipäiväkuvaus
max 0,5h / 20 koevedosta
Masu- / huomenlahja- /boudoirkuvaus
max 1,5h / tarvittava määrä koevedoksia
Hyvä idea myös polttareihin!

170 €

Digimuotokuvaus		
70 €
n. 15 min kuvaussessio, jonka tuloksena yksi asiakkaan kanssa yhdessä valittu, kuvankäsitelty tiedosto käyttöoikeuksin.
Ei koevedoksia. Sopii hyvin yritysten henkilöstökuvauksille!
Lisätiedostot: á 35 €

ELÄINKUVAUKSET
Lemmikkieläinkuvaus max 1h / 30 koevedosta
Lisävedokset max 10 vedosta
Paperiset koevedokset

130 €

15 €
15 € / kuvaus

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

PASSIKUVAUKSET

passikuvaus toteutetaan esim. asiakkaan kotona. Kuvauksen hinta
sisältää matkat max 10 km säteellä Tampereen keskustasta.
Sähköinen kuva poliisin lupakuvajärjestelmään
40 €
Paperiset kuvat ajokorttiin / viisumiin		
+ 10 €

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 €

Edestakaiset matkakulut 1€ / km, jos matka on yli 10 km Tampereen keskustasta.

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 8 h.
Päivän tapahtumista koostetaan yksilöllisesti painettu kovakantinen valokuvakirja
sekä musiikilla höystetty kuvaesitys videotiedostona.
Paketti sisältää myös tilaisuuskuvauksesta kirjaan valitut kuvatiedostot käyttöoikeuksin.

1200 €

