
Paket 1: “Serena smash” 
(15st färdigredigerade bilder på en USB-sticka. Tryck själv som det passar dig)

Pris: 1 800 kr inkl moms. 

 1. Ca 45 min. fotografering under tiden du spelar. Olika typer av bilder tas på dig (forehand/ smash etc.)
 2. Fotoredigering
 3. 15 st högupplösta digitala bilder (EJ tryck på papper) som levereras på USB-sticka. 

Addera 900 kr för “partner-fotografering”. Du kan exempelvis fotografera både en-
skilt och tillsammans med syskon, mamma/ pappa, kompis eller livspartner under 
samma tagning. Två stycken USB-stickor ingår (15 + 15 bilder)

Paket 2: “BTK Special” 
(15 st digitala bilder på en USB-sticka samt ett fotokollage med inkluderat tavla)

Pris: 2 500 kr inkl moms. 

 1. Ca 45 min. fotografering under tiden du spelar. Olika typer av bilder tas på dig (forehand/ smash etc.)
 2. Fotoredigiring
 3. 15 st (av dig utvalda högupplösta digitala bilder (EJ tryck på papper) som levereras på USB-sticka. 
 4. Ett fotokollage med tavla (svart ram, 30x40 cm)  

Addera 1 250 kr för “partner-fotografering”. Du kan exempelvis fotografera både en-
skilt och tillsammans med syskon, mamma/ pappa, kompis eller livspartner under 
samma tagning. Två stycken USB-stickor ingår (15 + 15 bilder) + 2 x fotokollage.
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Levande bilder för livet.
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Vänligen notera:
För att konfirmera din bokning - dvs. för att jag ska frysa datum och bokad tid så skickas en första faktura motsvarande 20% av 
det totala beloppet. Fram till 2 veckor (14 dagar) innan det aktuella datumet så går det bra att boka av och Ni får då tillbaks hela 
summan. Detsamma gäller om jag mot förmodan måste boka av.  Vid avbokning med mindre än 14 dagar innan det aktuella datu-
met så återbetalas EJ det fakturerade beloppet (20%). Resterande (80%) faktureras i samband med leverans. Jag har även SWISH.

BOKA TID
Vill Ni boka Din tennisfotografering? Maila mig gärna önskemål om datum och tid. Observera att 
du själv bokar banan hos BTK.  Var därför noga med att stämma av tid både mot bokningssys-
temet Match-I och med mig innan du bokar. Kontakta mig genom att skicka ett e-mail till:  
 

info@marigw.com

https://www.instagram.com/photobymari.g.w88/
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