
Jag heter Mattz Birath, fotograf med erfarenhet sedan 1985.  

Att fotografera människor såväl bröllop, gravida, student, barn, 
parbilder och porträtt är det bästa jag vet. Och i dag Jag 
fotograferar på frilans/hobbybasis under juni & Augusti månad. 

GODKÄND FÖR F-SKATT & MOMS 

Ledord: Kul, Enkelt & Prisvärt.  

Referenser: www.mattzbirath.se/referenser/  
Kontakt: mattz@mattzbirath.se 
 
Och ingen leveras på bilder, album, fotoböcker fören det är 
tillfullo betalt. 

För att säkerställa hög klass och ett professionellt utförande är 
jag självklart medlem i Svenska Fotografers Förbund och 
Förenade Fotografer. 

I samtliga alternativ ingår det fotografering , Gallring och 
redigering av bilderna, lagning i 3år av bilderna och leverans 
till er, via USB eller dropbox. 

Rättigheter 
Det Bästa med att använda mig som fotograf är att man får 
använda bilderna hur mycket man vill, hur länge man vill !!!  

Med reservation för ändringar då jag anpassar mina priser 
då och då under året 

ALLTID FRI ANVÄNDNINGSRÄTT AV DE UTVALDA BILDERNA. Porträtt Privat 2017/2018

 Gäller från September 2017



Porträtt Fotografering inkl de bästa 30 bilderna   1999kr. som jag väljer 

Par, Student, Enskild-, Gravid- eller Barnfotografering mm 

Fotograferingen pågår i max 40-60min  
Alla de bästa bilder leveras hög &- lågupplösta i två olika mappar en blandning av olika 
färgtoner/svartvitt kommer via dropbox 1-2veckor efter fotograferingen 

Porträtt Fotografering inkl de bästa alla de bilderna  2999kr. 

Par, Student, Enskild-, Gravid- eller Barnfotografering mm 
Fotograferingen pågår i max 40-60min 
Alla de bästa bilder leveras hög &- lågupplösta i två olika mappar en blandning av olika 
färgtoner/svartvitt på ett USB som kommer på posten 1-2veckor efter fotograferingen  

CV bilder från 550kr i Nacka 
Ta kontakt med mig för mer info 

Med lätt redigering över hela bilden , som de bilderna jag har här och på hemsidan.   
( jag går INTE in och korrigerar små saker i ansiktet eller någon annanstans på bilden ) 

Restid utanför Nacka C tillkommer. 

Jag fotograferar era porträtt/barn mm utomhus från 1a  Maj – 1a Oktober.  
Och i mån av tid.



Mer information  

Alla de bästa bilderna levereras inom 2-3 veckor efter fotograferingen via posten och på ett usb minne i två mappar Hög &-Lågupplösta 
med fri använda rätt, i blandade färgtoner och svart vitt . 

inga bilder levereras innan det är tillfullo betalt. 

Era bilder kommer att synas på min hemsida, Facebook och Instagram och i andra sammanhang för mitt företag  

Försäljning av bilderna till andra media så som sajter och tidningar är förbjudet. 

Reseersättning utanför Nacka komun tillkommer.  

Bilderna sparas i max 3år.


Jag tar mig friheten att ändrar min prislista flera gånger per år och detta påverkar inga färdiga bokningar. 


Jag innehar F-skattebevis och är moms pliktig.  

alla priser är inkl moms.


För mer info kontakta mig. 

mattz@mattzbirath.se

0704 - 16 33 09


www.hyrentimme.se
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