
MAIKENKESTNER
  unikke billeder med personlighed

K O N F I R M A T I O N S P R I S L I S T E 
(tjek altid www.maikenkestner.dk for nyeste version af prisliste)

Konfirmationen er din “unge’s” første store fest. De er midtpunkt og i centrum og sikkert 
også klædt rigtigt fint på og med en følelse af at være en tjekket og smuk. Jeg er sikker på 

de fleste konfirmander, ønsker nogle flotte billeder fra dagen.

Pakke 1 - Portrætpakken  
(1 konfirmand) 

 
Jeg tager billeder før eller efter kirken, som det passer jer. Der vil blive taget portrætter af 

konfirmanden og evt. familiebillede, med nærmeste familie.

Fotoshoot 30 min

5 professionelt redigeret billeder,


leveret digitalt i web- & printformat

App med billederne til hele familien


Kørsel er IKKE inkluderet


PRIS KR. 3.000,- 
inkl. moms





Pakke 2 - Portrætpakken plus 
(1 konfirmand)

Ønsker I også stemningsbilleder, når konfirmanden kommer ud af kirken og siger tillykke til 
sine kammerater, så kommer jeg gerne og bruger 30 min. til disse billeder også

 (kan kun købes sammen med portrætpakken). 

Som pakke 1
(+) 30 min. fotoshoot stemningsbilleder
(+) 20 let redigerede stemningsbilleder

leveret digitalt i web- & printformat

PRIS KR. 4.500,-
inkl. moms
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Pakke 3 - Flere konfirmander 
(2+ konfirmander)

Er der flere konfirmander, der gerne vil have taget billeder samtidig, kan I slå jer sammen 
og dermed får rabat. Det kræver at I booker det hele på en gang og i god tid. Det kræver 

også at I får taget billerne samtidig.


Fotoshoot fra 1 time (I fordeler selv tiden)

5 professionelt redigerede billeder pr. konfirmand

Billerne leveres digitalt og i web- og printformat


1 APP pr. konfirmand


PRIS KR. 5.000,- 
(1 time & 2 konfirmander)


PRIS KR. 6.000,- 
(1,5 time & 3 konfirmander)


Hvis I er mere end 3 konfirmander, 

lægges 30 min. & kr. 2000,- til 


pr. ekstra konfirmand.




TILLÆGSPRODUKTER 

Stylist og Make-up fra kr. 800,-

Ekstra 30 min. fotografering kr 500,-


Redigering af ekstra billedfil kr. 300,- pr. stk.

Opsætning og tryk af 10 takke-kort m. kuverter fra kr. 500,-


Kørsel fra kr. 300,-


Alle priser er inkl. moms, men skal faktura udskrives til virksomhed, påføres 25% moms 

Jeg levere IKKE uredigerede filer/billeder - men jeg gemmer som udgangspunkt alle billeder i 6 måneder, så 
du har mulighed for at vende tilbage senere og købe flere.
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