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Poul Hansen Fotografi tilbyder erhvervsfotografering samt videoprodukti-

on for virksomheder. Her er tale om virksomhedsportrætter, produktfoto-

grafering, vægudsmykning, tilpasset den enkelte virksomheds behov. 

 

Du kan få en samlet pakke, hvori der både er billeder samt videopræsen-

tation, som er designet til netop dit foretagende. 

Således får dit firma et boost i form af nyt stof til din hjemmeside samt 

dit reklamemateriale.

Alle priser er excl. moms
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virksomhedsportræt...
I et virksomhedsportræt får du taget fotografier, som afspejler 

dit firma og dit produkt. 

Forinden taler vi om hvorledes, det er muligt at få styrkerne 

frem i billedet - hvordan vi fx. fremhæver dit firmas troværdig-

hed, kompetencer, profession, bæredygtighed, prissikkerhed og/

eller netop de kvaliteter som er kendetegnende for dit firma, og 

som du gerne vil signalere gennem dit virksomhedsportræt.

Virksomhedportræt i dine omgivelser

pris kr. 795,-
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boost dit firma...
Du får nu mulighed for at give dit firma et boost i form af en 

opdatering med nye friske og tidssvarende billeder. Forskellige 

former for erhvervs- og industrifotografering kan fx give din 

virksomhed det nye look, som er med til igen at sætte Dit firma 

øverst på listen.

Når billederne er skudt, leverer Poul Hansen Fotografi redigerede 

filer i allerbedste kvalitet.  

Alle opgaver bliver løst med den samme høje præcision, for at 

opnå den bedste vinkel, det bedste lys samt for at fremhæve 

specielle detaljer.

Når du modtager filerne, har du mulighed for at anvende bil-

lederne, som du ønsker, og når du ønsker det. Billederne er dit 

redskab til at profilere dit firma samt til at få dit budskab ud!

Du er altid velkommen til at kontakte Poul Hansen Fotografi og 

få et besøg, hvor vi i fællesskab kan gennemgå dine ønsker og 

udveksle ideer og løsningsforslag for at booste din forretning.

Der er ikke noget ved at have et godt produkt, hvis ingen kender 

det!

Hvad skal vi bruge det til?

Opdatering af medarbejdere

Foto af arbejdsområder

Annoncer

Facebook

Vægdekorationer

Detaljebilleder

Kreative vinkler

etc...
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Virksomhedsportræt ............................................................................................................................................... kr. 795,00 
Fotografering  i  indtil  1 time  og  0,25 time redigering .................................................................................... kr. 1500,00
Fotografering  i  indtil  2 timer og  0,5 time redigering ...................................................................................... kr. 2500,00
Fotografering  i  indtil  4 timer og  1,0 time redigering ...................................................................................... kr. 3500,00
Fotografering  i  indtil  6 timer og  1,5 time redigering ...................................................................................... kr. 5000,00
Fotografering  i  indtil  8 timer og  2,0 time redigering ...................................................................................... kr. 6500,00

Fotografering  pr. påbegyndt ekstra time ............................................................................................................ kr. 675,00
Redigering  pr. påbegyndt ekstra time ................................................................................................................. kr. 540,00
Download af filer fra PH-SERVER ........................................................................................................................... kr. 0,00
DVD med filer ......................................................................................................................................................... kr. 195,00
Kørsel pr. km udenfor Skive ................................................................................................................................... kr. 5,00

prisliste

Prisliste | september 2015
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packshots...
Packshot / Standard
Foto af mindre produkter i en standardopsætning af kamera og lys 
samt standard farvejustering i forhold til produktet. 

Packshop / Excellent
Foto af mindre produkter med individuel lyssætning, indivi¬duel 
farvejustering og efterfølgende partiel justering af lys, farve m.m. 
Prisen er baseret på samlede produkter, som er klargjort til fotogra-
fering. 
Afhentning og aflevering af fotograferede produkter er ikke med-
regnet. 

Ekstra ydelser
Klargøring og samling af produkter kr. 500.00 pr. time 
Retouche og billedbehandling af skader m.m. på produkt
kr. 500,00 pr. time 
Fritlægning af billeder kr. 50.00 pr. stk.

PRISER
Packshot Standard Excellent
 5  - 10 stk. optagelser 175,- kr. pr. stk. 225,- kr. pr. stk.
 11  - 20 stk. optagelser 145,- kr. pr. stk. 195,- kr. pr. stk.
 21  - 50 stk. optagelser 105,- kr. pr. stk.  155,- kr. pr. stk.
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videoproduktion...
12:39:07

En videopræsentation af din virksomhed øger den visuelle dimension for kunden mere end blot ved hjælp af

fotografier. Dit ansigt bliver levendegjort, og dette er en styrke for din virksomheds troværdighed.

 

En videopræsentation fortæller på kort tid, hvad netop din virksomhed tilbyder, og dette sker samtidig med, at

besøgende bliver på din hjemmeside i længere tid.

Desuden er videopræsentationer et genialt værktøj til søgeoptimering, fordi videoindehold vægtes højt af bl.a.

Google.

Videoen kan både bruges på din hjemmeside, men også på de sociale medier (Facebook, Twitter, Instagram og

ikke mindst YouTube), og på denne måde kan blot én enkelt videopræsentation af din virksomhed generere stor 

trafik på din hjemmeside.

Videopræsentation

 fra kr. 1.995,-
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vægudsmykning...

Illustrer din virksomheds 
identitet! 

Fotopræsentationer, i varierende 
størrelse, af dit produkt eller dit 
firma, er med til at give din virksom-
hed omtale. Derudover skaber store 
smukke illustrationer en sigtbarhed 
for kunden, der giver din virksomhed 
troværdighed.

PRISER
Størrelse Pris
60 x 80 cm kr. 995,-
70 x 100 cm kr. 1.295,-
90 x 130 cm kr. 1.895,-
100 x 150 cm kr. 2.295,-
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fotografen...



Petuniavej 107  |  7800 Skive  |  T. 40 46 55 07  |  phfoto.dk  |  ph@phfoto.dk


