UTHYRNING AV FOTOSTUDIO
Om lokalen:
En nyrenoverad lokal som är ljus, öppen och stilren med modern inredning. Den ligger belägen på
storgatan i centrala Årjäng med angränsande pizzeria och i närheten utav flera matbutiker, samt
andra affärer längs med hela storgatan.
Själva lokalen är 55 kvm stor med tillgång till toalett och en kokvrå med diskbänk (finns ej kyl). Vare sig
du är gäst eller kund har vi även en kaffehörna och en gästsoffa där man kan slå sig ned och njuta
av en rykande kopp med té eller kaffe och kaka.

Såhär går det till:
1. Ni tar kontakt med oss och vi kommer överrens om vilket prisförslag som passar bäst för just
den typ utav fotografering som ni tänkt er i studion.
2. Vi skriver ett kontrakt där det klart och tydligt står vad som gäller om utrustningen eller
inredningen i lokalen går sönder eller blir stulet m.m. Sedan är det ni som har ansvaret för att
lokalen är städad och att ni låser ordentligt efter er när ni lämnar den.
3. Vi kräver att återfå nyckeln till lokalen senast klockan 13:00 dagen därpå (om inget annat är
överrenskommet).

UTRUSTNING & PRISLISTA
Vår utrustning:
Detta är den utrustning som vi har tillgång till just nu, men vi köper ständigt in nytt titt som tätt. Kom dock ihåg
att kameran är det du själv som får ta med – det lånar vi ej ut!





















1 st Lastolite pappersbakgrunder i olika färger (svart, vit, grå, röd)
1 st Elinchrom Ranger Quadra RX set, inkl. 1 st Pro Head
Sekonic Flashmate L-308S ljusmätare
2 st Elinchrom D-lite 2 blixaggregat
2 st Elinchrom 80 cm paraply svartsilver
2 st Elinchrom 80 cm paraply vittransparent
1 st Elinchrom portalite softbox 65 x 65 cm
1 st Elinchrom portalite softbox 55 x 55 cm
2 st Elinchrom blixt/ljusstativ
1 st Quantuum snoot/kon plus raster
1 st Quantuum 120 cm octobox
2 st Quantuum 30 x 120 cm softbox
1 st Canon speedlite 380ex
1 st Nikon speedlight SB-25
1 st Electra flashtransmitter (IR)
1 st Cactus wireless trigger V4
1 st Dörr bakgrundsstativ
1 st 5-i-1 reflexskärm rund 80 cm
1 st 5-i-1 reflexskärm rund 100 x 150 cm

Prisförslag:
TIMPRIS
200:-

Sida 2

HALVDAG (4 TIMMAR)
680:-

HELDAG (8 TIMMAR)
1200:-

