
PRISLISTE 2020

TIMEPRISER    
Konceptudvilking       750,- pr time  
Grafisk design og web design     750,- pr time
Fotografisk        1.050,- pr time  

 
MILJØFOTOGRAFERING   
Halvdagsoptagelse interiør og miljø    7.350,- 
• 4 timers optagelse
• Max 8 opsætninger på små produktioner
• Max 4 opsætninger på store produktioner  

(hvor der kræves en del opsætning)
• Forberedelse inkluderet
• Konceptudviklingsmøde
• Pris på stylist / styling ikke inkludereret 

Opgaver er individuelle og tilbud gives af stylist
• Redigering af fotos er ikke inkluderet, 

se priser nederst  

Heldagsoptagelse interiør og miljø     11.550,-   
• Max 8 timers optagelse
• Max 16 opsætninger på små produktioner
• Max 8 opsætninger på store produktioner 

(hvor der kræves en del opsætning)
• Forberedelse inkluderet
• Konceptudviklingsmøde
• Pris på stylist / styling ikke inkludereret 

Opgaver er individuelle og tilbud gives af stylist
• Redigering af fotos er ikke inkluderet, 

se priser nederst 
 

ERHVERVSPORTRÆTTER
3 x portrætter, 1/2 times optagelse    3.150,- 
Konceptudvikling og standard redigering inkluderet*
Udvælgelse sker under optagelse 

6 x portrætter, 1 times optagelse     4.200,-  
Konceptudvikling og standard redigering inkluderet*
Udvælgelse sker under optagelse

Fotoredigering standard (kontraster, farvenedtoning og smuds)* 300,- pr foto
Ud over standard redigering     1.050,- pr foto 
 
Alle priser er eksklusiv moms og transport
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PRISLISTE 2020

GRAFISK DESIGN
Konceptudvikling       750,- pr time / 8 timer 5.100,- 
Logodesign inkl. 2 timers konceptudvikling    6.500,-
Brochure 1 opslag      2.250,-    
Flyer enkeltsidet design      1.500,-   
Bøger        tilbud gives
 

WEB DESIGN 
Design af hjemmesideskabeloner (evt. til programmør)*  4.500,-
(op til 5 sider med mumletekst)

Design af mobilvenlig Wix hjemmeside uden indhold**  7.500,-
(5 sider klar til opsætning af indhold + 5 undersider)

Design af mobilvenlig Wix hjemmeside med indhold   12.000,-
(5 sider med indhold + 5 undersider)

Ekstra undersider klar til opsætning af indhold   pr side 750,-

Diverse grafisk design, opsætning og billedbehandling  pr time 750,-

SEO optimering af hjemmesiden i Wix     1.500,- 

Alle priser her er inkl. 2 korrekturer

DESIGN- OG FOTOPAKKER
1. Logodesign og visuel identitet     11.500,- 

Se hjemmesiden for mere info om indhold 

2. Hjemmeside Wix      14.000,- 
Se hjemmesiden for mere info om indhold 

3. Logo + hjemmeside + 6 stk. erhvervsportrætter  28.000,- 
Se hjemmesiden for mere info om indhold  

Priser er ekskl. evt. tryk, fotolicenser, fotograf, 
tekstforfatning, fragt og moms
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PRISER, PROCES & BETINGELSER
GRAFISK DESIGN 
 

PRISER  
Se hele prislisten på de to første sider. Ved specialopgaver laves tilbud. Alt arbejde som ikke er nævnt i dit 
tilbud, beregnes med en timepris på 750,- ex. moms, hvis andet ikke er aftalt.  Der kan ikke lægges ekstra 
timer på uden skriftlig samtykke med ansvarlige (kunden). Alle priser er uden moms og alle tilbud gælder i 3 
måneder.  Tryk, kontakt og priser med trykkeri og moms er ikke inkluderet i pris / tilbud. 

PROCES 
1. Konceptudviklingsmøde. Referat fra mødet sendes og skal godkendes af kunden pr. mail
2. Når referat er godkendt, går opgaven i gang og præsentation af forslag / 1. korrektur sker digitalt
3. Rettelser sendes digitalt, diverse rettest til, og herefter sendes laves 2. korrektur.
4. Aflevering af færdige filer sendes via Dropbox med mindre andet aftales.

LEVERING AF FILER OG INDHOLD
Kunden er ansvarlig for at levere manuskript, tekst, fotos og anden visuel medie i høj opløsning.

RETTELSER / KORREKTUR
Med i prisen er 2 korrekturgange. Yderligere rettelser og rettelser der kommer efter godkendendelsen 
beregnes med en timepris på 750 kr. ex. moms. 

RYKNING AF DEADLINE
Rykker kunden dato for deadline senere en 14 uger før aflevering, opkræves kr. 2.000,- ex. moms. Rykker 
Diana Lovring deadline, får kunden 10% kompensation på aftalte tilbud.

BETALINGSBETINGELSER
Fakturering vil ske umiddelbar t efter opgaven er afsluttet. Betalingsfrist er 8 dage netto. Alle priser er ekskl. 
moms. Der tages forbehold for åbenlyse tastefejl, regnefejl eller lignende.

LEVERING
Ydelserne leveres som digitale filer via Dropbox medmindre andet er aftalt. Køber bærer ved modtagelsen 
ansvaret for at kontrollere, at leverancen indeholder det aftalte. Reklamation skal ske snarest efter mod-
tagelse - senest 3 dage efter - og skal henvise til tilbud eller faktura. Er opgave aftalt og godkendt, sat i gang 
efter kundens godkendelse, skal aftalte beløb altid betales. Også hvis trediepar t ansat af kunden har sat 
opgaven i gang. Husk at downloade filer til egen enhed straks ved modtagelse.

EJENDOMFORBEHOLD OG RETTIGHEDER
EKTE design studio / Diana Lovring har rettighederne til ydelserne, indtil disse er fuldt betalt. Leverede 
ydelser kan ikke tilbagebetales. Diana Lovring Studio har rettighederne over arbejdsfilerne og disse udle-
veres ikke til andenpar t eller kunden, medmindre pris aftales.
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PRISER, PROCES & BETINGELSER
FOTOGRAFI
 

PRISER  
Se hele prislisten på de to første sider. Ved specialopgaver laves tilbud. Alt arbejde som ikke er nævnt i dit 
tilbud, beregnes med en timepris på 1.050 kr ex. moms, hvis andet ikke er aftalt.  Der kan ikke lægges ekstra 
timer på uden skriftlig / mundtlig samtykke med ansvarlige (kunden). Alle priser er uden moms og alle tilbud 
gælder i 3 måneder.  

PROCES 
1. Konceptudvikling. Referat fra konceptudviklingsmødet sendes og skal godkendes af kunden pr. mail
2. Dato for optagelse aftales, og aftalte forberedelser går i gang
3. Fotooptagelse på aftalte dag og udvælgelse af fotos på skærm sker under optagelsen
4. Aflevering af færdige filer sendes via Dropbox med mindre andet aftales

AFLYSNING
Aflyses dato for fotooptagelse skal det ske senest 14 dage før aftalte dato. Sker det senere koster det 50% 
af det givende tilbud.

IKKE REFUNDERBART BELØB
Hver optagelse er udarbejdet unikt til kunden. Når billederne er taget, og udarbejdet efter aftale, skal fak-
tura betales. Derfor skal kunden eller kundens stedfor træder altid være med på optagelse, så detaljer kun 
kunden kender til, bliver opfyldt. Er kunden ikke til stede, er det på kundens eget ansvar.

BETALINGSBETINGELSER
Fakturering vil ske umiddelbar t efter at opgaven er afsluttet. Betalingsfrist er 8 dage netto. Alle priser er 
ekskl. moms. Der tages forbehold for åbenlyse tastefejl og regnefejl eller lignende.

LEVERING
Ydelserne leveres som digitale filer via Dropbox medmindre andet er aftalt. Kunden bærer ved modtagelsen 
ansvaret for at kontrollere, at leverancen indeholder det aftalte. Reklamation skal ske snarest efter mod-
tagelse - senest 3 dage efter og skal henvise til tilbud eller faktura. Efter 14 dage bliver de rå filer slettet pga. 
opbevaringsplads. Husk at downloade filer til egen enhed straks ved modtagelse.

EJENDOMFORBEHOLD OG RETTIGHEDER
Diana Lovring ejer alle billeder. Ønsker man at købe copyright over billederne aftales et beløb. Billederne 
må først anvendes når faktura er betalt. Billederne må aldrig efterbehandles af kunden. Billeder er kun til 
erhvervsbrug og må ikke bruges privat (f.eks. SoMe eller print til familie etc.), men ønskes dette koster det 
1.050,- pr foto.
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