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Fotografering

Vi fotograferar i vår ateljé eller på plats.
Följande typer av bilder kan erbjudas
•
•
•
•
•

Reportagebilder för publikation i broschyrer m.m.
360-VR (anpassad för VR-glasögon)
Gruppbild
Porträtt, även disputationsporträtt i ram med avhandling
Produktbilder för publicering i medicinska tidskrifter

Videoproduktion
•
•
•
•

Videofilmning
Redigering
Livestreaming
360-VR (anpassad för VR-glasögon)

Poster
Vi skriver ut postrar i full färg upp till 150 cm bredd och obegränsad längd på olika material.
Förutom ordinärt posterpapper kan vi även skriva på t. ex . canvas, textil och plastfilm för ljuslådor.
Vi levererar även kompletta "roll-up" system till paketpris inkl. utskrift.
Övriga trycksaker: flyers, foldrar, häften, broschyrer mm. Kontakta oss för prisuppgift.

Fotografiska förstoringar
•

Fotografisk kvalitet från digitalfil

Övrigt

•   Försäljning av teleskopiska postertransportrör och Roll-Ups

Huddinge: in och utlämningsställe i KIB-syd, bibliotekets kunddisk.
Fakturering: För KI-betalningar ska projektnummer anges.
			För landstinget full adress samt kostnadsställe
			

För externa kunder full adress samt referens

Bildmakarna, Karolinska Institutet, Nobels väg 15 B, 171 77 Stockholm
www.bildmakarna.ki.se		

Tel: 524 842 00, 524 842 01
bildmakarna@ki.se

Bildmakarna
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Fotografering
Vardagar:
Fotografering per timme
Levererad digitalbild per st (tryckfärdigt original)

700:200:-

Gruppfotografering inom området Campus Solna, ingår en redigerad digitalbild		
Studioporträtt-digitalt 			

1850:350:-

Disputionsporträttering
Fotografering inklusive A5-förstoring
Porträtt och avhandling monterat i A4-ram (fotografering ingår)

450:700:-

Konferenser mm
Fotografering per halvdag inkl redigering och utlägg i databas för nedtankning
Fotografering per heldag inkl redigering och utlägg i databas för nedtankning

4900:7700:-

Lördag, söndag och helg:
Fotografering per halvdag inkl redigering och utlägg i databas för nedtankning
Fotografering per heldag inkl redigering och utlägg i databas för nedtankning 		

8900:13500:-

Leveranstider för fotoarbeten
Normal leveranstid 3 arbetsdagar.
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Posterutskrifter, inscanning

Posterutskrifter från datafil
Leverans 24-48 tim för pappersposter och canvas, 3 dagar för andra material
Följandepris avser följande utskrift från samma datafil (papper).
första / följande / canvas
Upp till B2 (50 x 70 cm)
250:- / 200:- / 500:Upp till B1 (70 x 100 cm)
690:- / 490:- / 990:Upp till A0 (84 x 121 cm)
890:- / 690:- / 1290:Upp till 100 x 135 cm
975:- / 775:- / 1375:Upp till 120 x 180 cm
1390:- / 900:- / 1850:Posterutskrifter på transparent material, ljuslådefilm, akvarellpapper etc
se canvaspris ovan

Paketpris poster inkl 75 handouts:
Poster 70 x 100 cm + 75 handouts, färg A4					
Poster A0 + 75 handouts, färg A4 							
Poster 100 x 135 cm + 75 handouts, färg A4 						

790:990:1075:-

Över 180 cm utskrift (pappersutskrift):
upp till 125 cm skrivbredd		
							
150 cm skrivbredd				

8:-/löpcm
12:-/löpcm

Tillkommer för expressutskrift
Tillkommer för papptub postern leveras i (priset gäller i samband med postertryckning)
Postertransportrör i plast med axelband, teleskopmodell för olika storlekar

Montering av affisch / poster på KAPA-skiva 5 mm tjocklek:
								
upp till 50 x 70 cm affisch 			
70 x 100 cm affisch			
		
100 x 140 cm affisch			
		

100:20:250:		
250:450:900:-

Negativ och diaförstoring
A5 färgkopia från inlämnade negativ och dia, inscanning+print						
A4 färgkopia från inlämnade negativ och dia, inscanning+print						

För större färgkopior från negativ eller digitalfil begär offert

250:350:-

Inscanning
Inscanning från dia, negativ (från 24x36mm) eller påsiktsoriginal (papper)- upp till 20MB
Inscanning högupplöst från mellanformat (6 x 9 cm) samt 24 x 36 mm upp till 60MB
För övriga objekt begär offert
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100:300:-

Tel: 524 842 00, 524 842 01
bildmakarna@ki.se

Bildmakarna

Datagrafik, roll-up, trycksaker

Datagrafik, posterdesign
Datortid per timme
Bränning av CD eller DVD för lagring
Design av poster begär offert

700:100:-

Utskrifter i fotografisk kvalitet (glossy print)
Glossy print i 4-färg upp till A4, 1:a bild
		
				
följande av samma bild

		

150:90:-

Övrig försäljning
Roll-Up - system inklusive utskrift på tåligt specialmaterial
Bredd 82 cm, höjd 200 cm, totalpris Roll-Up+ utskrift		

1850:-

Trycksaker
Flyers, bokmärken, diplom, häften, foldrar och broschyrer
Tryckning av större upplagor A4 eller A3
kontakta oss för offert

Våra priser kan ändras utan föregående meddelande.
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