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VALOKUVAAJA ELLI KESKI-LOPPI  
www.ellikeskiloppi.fi



Vastasyntyneen kuvaus tapahtuu yleensä vauvan ollessa alle 
14 vrk ikäinen ja kuvaukseen osallistuu koko perhe. Kuvaukseen 
varaan 3-4h aikaa. Kuvausmaksuun sisältyy kiireetön 
kuvauskokemus kanssani, rekvisiitta, lainavaatteiden käyttö sekä 
kuvien katselutilaisuus studiolla. Kuvaus kotona +100€. 
Kuvausmaksuun ei sisälly digikuvia, eikä muita kuvatuotteita.

VASTASYNTYNEET | KUVAUSMAKSU 200€
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kuvausmaksut

HINTA KOOSTUU KUVAUSMAKSUSTA + KUVATUOTTEISTA

Kuvausmaksu maksetaan varauksen yhteydessä laskulla. Kuvausmaksuun 
sisältyy kuvauskokemus kanssani, rekvisiitta, laina-asut ja kuvien katselu 
studiolla. Kuvien katselutilaisuus järjestetään studiolla noin kahden viikon 
kuluttua kuvauksesta. Tilaisuudessa näette 20-40 parasta kuvaa 
kuvauksestanne (määrä riippuu kuvauksesta), tutustutte kuvatuotteisiin ja 
pääsette tilaamaan haluamanne kuvat. 

Kaikki hinnat sisältävät alv 24%.



Raskauskuvauksessa keskityn sinuun, odottavaan äitiin, mutta 
myös koko perhe on tervetullut kuviin. Kuvausmaksuun sisältyy 
kiireetön kuvauskokemus kanssani, rekvisiitta, lainavaatteiden 
käyttö sekä kuvien katselutilaisuus studiolla. Studiolta löytyy 
sohva, sänky ja valkoinen + beige taustakartonki. 
Kuvausmaksuun ei sisälly digikuvia, eikä muita kuvatuotteita.

RASKAUS | KUVAUSMAKSU 150€

Tervetuloa koko perhe kuvaukseen studiolle tai miljööseen. 
Kuvausmaksuun sisältyy kiireetön kuvauskokemus kanssani, 
rekvisiitta, lainavaatteiden käyttö sekä kuvien katselutilaisuus 
studiolla. Kurkkaa sivuiltani myös lapsikuvausteemat. Studiolta 
löytyy myös sohva, sänky ja valkoinen + beige taustakartonki. 
Kuvausmaksuun ei sisälly digikuvia, eikä muita kuvatuotteita.

LAPSET JA PERHEET | KUVAUSMAKSU 150€
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Yhden lapsen kuvaus (6kk+) 
studiolla

30 minuuttia

STUDIOMINI | 100€



TAIDETTA KOTIIN JA RAKKAILLE
Palvellakseni perhettänne alusta loppuun, tarjoan kuvia seinätaiteen muodossa 
kotiinne ja rakkaille jaettavaksi. Kuvien katselutilaisuudessa näette upean, 
tarkkaan valitun tuotevalikoimani ja autan teitä suunnitelmaan sopivan 
kokonaisuuden.

VVoitte ostaa yksittäisiä kuvatuotteita taulukokoelmastani tai valita 
kuvatuotepaketeista mieleisen. Myytävänä myös pelkät digitaaliset paketit.

TAIDEPAPERIKUVA 
KEHYSTETTYNÄ

100% puuvillaa | mattapintainen | museolaatuinen

10 x 15 cm _____________ 50€
15 x 20 cm _____________ 70€
30 x 40 cm ____________ 100€

CANVASTAULU
paksu kiila | polyestervahvistettu puuvilla

30 x 45 cm ______________ 110€
40 x 60 cm ______________ 160€

DIGITAALISET PAKETIT
täysresoluutio | tulostus- ja julkaisuoikeudet 

5 digikuvaa ____________ 100€
10 digikuvaa ____________150€
20 digikuvaa ____________ 200€

kuvatuotteet
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RÄÄTÄLÖIDYT JA VAIVATTOMAT PAKETIT
Tarjoan teille mahdollisimman helppoa kuvien esillepanoa. Olen 
räätälöinyt valmiit kokonaisuudet, jotka sopivat seinälle sellaisenaan tai 
rasian muodossa lipaston päälle.

Paketit ovat nähtävillä studiollani ja pääsette tutustumaan niihin paremmin 
kuvien katselutilaisuudessa.

MUISTORASIA 190€

kaikki kuvat rasiassa
(taidepaperikuvat 10 x 15 cm) 

CANVASKOLLAASI 290€

5 kpl 25 cm canvas-tauluja
lisäkappaleet 40€ kpl  

STUDIO 350€
(sisältää kuvassa näkyvät kehykset)

6 kpl 10 x 15 cm (taidepaperikuva paspartuurissa)
1 kpl 15 x 20 cm (taidepaperikuva paspartuurissa)
1 kpl 30 x 40 cm (taidepaperikuva paspartuurissa)

kuvatuotepaketit
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