
FOTO OG VIDEO PRISKATEGORI
Prislag for portrætfotografering

Studiet Location
495 kr. 695 kr.

Studiefotografering for 
optil 3 personer, 

ca. 40 minutter i Kerteminde.

Fotografering på 
nærliggende location, optil 3 personer

ca. 50 minutter i områderne: Kerteminde – 
Langeskov – Munkebo.

Fotograferingen er ikke inkluderet produkter og ekstra ydelserer i prisen. Disse skal bestilles udover.
Tillæg ved flere en 3 person pr. person 100 Kr.

Priser på fotoprodukter og ekstra ydelser.

Prislag for socialemedie videoproduktion
Simpel SoMe videoproduktion Kompleks SoMe videoproduktion

2.595,00 kr. 7.550,00 kr.

Én kort videofilm
med 4 opslag

1 times* (B, D, F) planlægning og fotografering.

Én videofilm
med 8 opslag

3 timers* (A,B,C,D,E,F) planlægning og 
fotografering.

Fotograferingen er ikke inkluderet produkter og ekstra ydelserer i prisen. Disse skal bestilles udover.

Priser på fotoprodukter og ekstra ydelser.

*Video projekt faser
A. Idéudvikling B. Planlægning
Sparring om idéer og koncepter belysning. Bud på koncept og manuskript udarbejdes. 

Efter godkendelse, går vi videre.

C. Storyboard D. Optagelser
Er et redskabet til når videon produceres. 
Moodboard visualiserer sti og tone. Når det rå 
udkast er klar, får du det til godkendelse.

Billeder og lyd indspilles på udvalgte lokationer.

E. Redegering F. Aflevering
Her sættes objekter, indspillernger og billeder 
sammen og videoprojektet tager nu sin endelige 
form.
Forud for endelig aflevering følger en sidste 
korrekturgang.

Den sidste fase efter filmen er godkendt er, at den 
gøres klar til det rette afspilnings format så du kan 
lægge den på dine sociale medier.

Priser på fotoprodukter og ekstra ydelser
Print Vægbilleder
Fotoprint på mat papir Vægbilleder (canvas, 5 mm plade eller alu)
13×18 cm. = 349,- 40×60 cm. = 2.995,-
18×24 cm. = 429,- 50×70 cm. = 3.495,-
20×30 cm. = 589,- 60×80 cm. = 3.995,-
30×40 cm. = 899,- 80×120 cm. = 4.599,-
40×60 cm. = 1299,- 100×150 cm. = 5.599,-

Digitale filer Priser for ekstra ydelser
Medium Fotograf timepris 875,-
Kan printes op til 13x18 cm Redigering/efterbearbejdings timepris 379,-
2 eller flere filer derudover 399,- pr. stk. Fotobog fremstilling pris pr./side fra 75,-

Drone foto/video optagelse fra 1.995,-
Fuld størrelse
1 stk 1.499,- Frakt og forsendelser omkostninger fakturerers.
5 stk 2.999,-
10 stk 3.999,- Kørsel udover 25 km. tillægges 6 kr. pr./km., 

+eventuelt. andre transport-, vej- /broafgifter.

Forklaring til prislag for foto og video projekter
Prismæssigt niveau kan være en rettesnor, men vi vil hellere give et interval der er tilrettet helt efter dine 
behov og ønsker.
Kontakte os uforpligtende, hvis du har det mindste spørgsmål til foto og video.

Det er stort set umuligt at prisætte prisen på forhånd for fotografering- videoproduktions projekter. Tildels 
handler det om hvilken situation der ønskes produceret og om det er portrætter eller præsentations 
foto/videoer med simple eller kompleks  setups.
 
Det kan varierer fra få kroner 2.000 for et simpel lille 1 mands setup til stor videoproduktioner i 55.000 - 
100.000 kroner klassen, hvor planlægning og større manuskript og storyboard indgår i et større setup: 2-4 
mand, i flere dages optagelser med statister og skuespillere.

NORMANN foto & video 2022 priser opgivet i DKK Kr., inklusiv moms.


