
HEJ! 
Det är vi som är Magnus & Anne på SMAJL STUDIO.
Här har vi samlat ihop alla våra specialerbjudanden,  
ladda gärna ner den här pdf:en och spara för framtida behov, 
eller gå in på vår hemsida för att se mer av vad vi kan!

www.smajl.se
Tveka inte att höra av er till  
oss om ni undrar något.
Välkomna till SMAJL! 

Magnus & Anne

info@smajl.se                                        tfn  08-473 02 10 

www.smajl.se            www.facebook.com/smajlstudio

http://www.smajl.se
mailto:anne@smajl.se
http://www.smajl.se
http://www.facebook.com/smajlstudio


VILL NI SE EXTRA SNYGGA 
UT PÅ ERA FÖRETAGSPORTRÄTT?
DÅ TAR VI SÅKLART in vår duktiga makeup- 
artist till fotograferingsjobbet.  
Tänk bara på att det kan behövas lite mer  
framförhållning  vid bokning. 

FUNGERAR LIKA BRA i studion eller på ert kontor.  
Och det gör stor skillnad på män med!

SMAJL FÖR JOBBET
Vi lever i extremt överflöd av information. Aldrig har bilden varit  

viktigare än nu. Det är då känslan som ska fånga företagets själ är så  

avgörande. Vi vet hur man gör det. Vi har fått i uppdrag att förmedla allt 

ifrån den leende revisionsbyrån, till det ultramoderna djursjukhuset, vi  

älskar nya häftiga uppdrag och vi är gärna med tidigt och diskuterar med  

kunden. Det brukar bli bäst så. Välkomna till oss på Smajl Studio i Täby.

FÖR MER INFO OM FÖRETAGSFOTOGRAFERING, 
 titta in på vår hemsida, följ oss på facebook, eller hör av dig till Magnus: 

magnus@smajl.se                             tfn 070-795 65 84 

www.smajl.se            www.facebook.com/smajlstudio

mailto:magnus@smajl.se
http://www.smajl.se
http://www.facebook.com/smajlstudio


FOTOBOK -  VI GÖR EN UNIK DOKUMENTATION TILL ERT FÖRETAG.
HAR VI FOTAT ert event, jubileum, medarbetarna eller dokumenterat företaget, då kan vi göra en unik fotobok i en upplaga 
från 5 st ex och uppåt. Det är en fin marknadsföringsgåva, härlig läsning för gästerna som väntar i receptionen, eller en fin 
present till medarbetarna. Från 30 sidor och uppåt.

SMAJL FÖR JOBBET Vi lever i extremt överflöd av information. Aldrig har bilden varit viktigare än nu. Det är då känslan som ska fånga företagets själ är så avgörande. 
Vi vet hur man gör det. Vi har fått i uppdrag att förmedla allt ifrån den leende revisionsbyrån, till det ultramoderna djursjukhuset, vi älskar nya häftiga uppdrag och vi är gärna 
med tidigt och diskuterar med kunden.  Det brukar bli bäst så. Välkomna till oss på Smajl Studio i Täby.

FÖR MER INFO OM FÖRETAGS-FOTOGRAFERING, titta in på vår hemsida, följ oss på facebook, eller hör gärna av dig till Magnus: 

magnus@smajl.se                           tfn 070-795 65 84                           www.smajl.se                           www.facebook.com/smajlstudio

mailto:magnus@smajl.se
http://www.smajl.se
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STARTA PARTYT  
MED EN FOTOSESSION HOS SMAJL STUDIO  
Bästa tjejgänget, ”surprise”-festen för kompisen, 
ett kul inslag på personalfesten, möhippan eller 
en spännande modell för en kväll?
- Vi ordnar det! Bilderna blir ett härligt minne från dagen och en  
perfekt present till eventuellt födelsedagsbarn eller blivande brud.
Lite snittar och skumpa medan vi fotar blir en perfekt inramning och 
start för kvällen. Hör med oss så berättar vi mer!

FÖR MER INFO OM SMAJL STUDIO titta in på vår hemsida, följ oss på facebook, eller hör gärna av dig till oss!      www.smajl.se   tfn  08-473 02 10     info@smajl.se      www.facebook.com/smajlstudio

http://www.smajl.se
mailto:info@smajl.se
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BABYFOTOGRAFERINGSKURS 
SKULLE DU VILJA ta bättre bilder på din baby? 
Vi lär ut våra bästa fotoknep i en kombinerad 
babyfotografering/fotokurs. Bilderna får du 
med på en sticka hem.  
Vill du ha mer info om detta så kontakta oss.

FOTOSKOLA FÖR ALLA
Samla dina fotointresserade kompisar, föräldralediga gänget, eller varför inte  
arbetskamraterna på en fotokurs hos oss. Vi lär er ta bättre fotografier med  
systemkameran. Hör av er till oss så kan vi ge förslag på ett upplägg som passar.

FÖR MER INFO OM SMAJL STUDIO titta in på vår hemsida, följ oss på facebook, eller hör gärna av dig till oss!         www.smajl.se      tfn  08-473 02 10        info@smajl.se         www.facebook.com/smajlstudio

FOTOKURS FÖR FÖRETAGET
VILL NI BLI BÄTTRE FOTOGRAFER? Vi kan sätta 
upp en minikurs som passar just er och era behov, 
där vi lär ut teknik, ljussättning, eller ni kanske 
fotograferar varandra i vår studio med proffsljus. 
Vi kommer gärna till er, allt efter era önskemål

PHOTOSHOPKURS
DET ÄR ENKLARE ÄN DU TROR att få dina bilder  
vassare. Vi lär ut de enklaste knepen för att lyfta 
bilder i Photoshop. Vi går igenom rawformat, nivåer, 
kurvor, mättnad och lite annat matnyttigt.

http://www.smajl.se
mailto:info@smajl.se
http://www.facebook.com/smajlstudio


FÖR MER INFO OM SMAJL STUDIO titta in på vår hemsida, följ oss på facebook, eller hör gärna av dig till oss!      www.smajl.se   tfn  08-473 02 10     info@smajl.se      www.facebook.com/smajlstudio

VÄLJ DET BÄSTA FOTOT OCH KOMBINERA MED DITT FAVORITCITAT

JUST NU KAN MAN BESTÄLLA en inramad 

förstoring, eller varför inte en cool poster 

med sitt fina foto och välja ut sitt favorit- 

citat som vi monterar på bilden, för ett  

litet tillägg. 

PÅ VÅR SAJT har vi samarbetat med den 

grafiska formgivaren Carin Adlén, ”Cajza” 

som har formgett samtliga ordbilder där 

endast för oss på SMAJL.  

Där hittar du många uppslag till hur man 

kan kombinera foto med kloka och tänk-

värda ord, och de passar förstås lika bra  

på barnfotot, familjen, eller varför inte i  

entrén på ert företag med bild på  

personalen och några kärnord som passar 

just er verksamhet?

KONTAKTA OSS så skickar vi en prislista!  

På nästa sida ser du exempel på ordbilder 
du kan välja mellan till ditt foto!

http://www.smajl.se
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FÖR MER INFO OM SMAJL STUDIO titta in på vår hemsida, följ oss på facebook, eller hör gärna av dig till oss!      www.smajl.se   tfn  08-473 02 10     info@smajl.se      www.facebook.com/smajlstudio
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SOME FRIENDS
have to walk on

FOUR LEGS
just so they can carry around such

BIG HEARTS

Doń t  wait
for opportunity.

CREATE IT.
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SMAJL FÖR FAMILJEN Vi skapar historia och fångar ögonblicken som aldrig kommer tillbaka. Vi fångar helt enkelt det finaste du har, familjen.  En timmes fotografering kan 
skapa odödlighet. Och med tjugo års erfarenhet så vet vi hur man gör oavsett om det gäller fotografering av en tvådagars baby eller en åttioåring som vill se ut som en  
actionhjälte. Välkomna till oss på Smajl Studio i Täby.

FÖR MER INFO OM FAMILJEFOTOGRAFERING, titta in på vår hemsida, följ oss på facebook, eller hör gärna av dig direkt till Anne: 

anne@smajl.se                           tfn 073-338 08 66                           www.smajl.se                           www.facebook.com/smajlstudio

ALLA SOM GÅR I VÄNTANS TIDER borde föreviga den vackraste av former. Kom sedan tillbaks med din nyfödda bebis så lovar vi speciella och minnes- 

värda bilder från de båda magiska undrens tid. Två fotograferingar till priset av en, och i det priset ingår en 18x24 cm förstoring samt ett litet album  

med sex stycken av dina favoritbilder.

GRAVID   
NYFÖDD 
PAKETET

&

mailto:anne@smajl.se
http://www.smajl.se
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BABYPAKETET
KOMBINATIONSERBJUDANDE!  
Två fotograferingar till priset av en!

VI FOTOGRAFERAR DITT BARN första gången när det är mellan  

3-6 månader, vid det tillfället ingår också en 18x24 cm förstoring.  

När barnet är omkring ett år kommer ni tillbaka för en ny foto-

session. Med två fotograferingar så får du både babybilder och 

ettåringens stapplande steg.

SMAJL FÖR FAMILJEN Vi skapar historia och fångar ögonblicken som aldrig kommer tillbaka. Vi fångar helt enkelt 

det finaste du har, familjen. En timmes fotografering kan skapa odödlighet.  

Och med tjugo års erfarenhet så vet vi hur man gör oavsett om det gäller fotografering av en tvådagars baby eller en 

åttioåring som vill se ut som en actionhjälte. Välkomna till oss på Smajl Studio i Täby.

FÖR MER INFO OM FAMILJE-FOTOGRAFERING: 
titta in på vår hemsida, följ oss på facebook, eller hör gärna av dig direkt till Anne: 

anne@smajl.se       tfn 073-338 08 66       www.smajl.se         www.facebook.com/smajlstudio

VAD INGÅR?
VI AVSÄTTER EN TIMMA I STUDIO för fotografering av ditt/dina barn. Oftast behöver man inte använda 

hela tiden, men lite blyga barn kan behöva lite mer tid på sig för att känna sig hemma. 

EN SEPARAT BILDVISNING i studion ingår alltid. Förstoringar, serier och ”ge bort” bilder går att beställa 

enligt separat prislista. Ring oss, så mailar vi den till dig.

mailto:anne@smajl.se
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VI AVSÄTTER 1 TIMME för fotografering, oftast behöver vi inte 
använda hela den tiden, men det är skönt att ha lite marginal. 
Vid familjefotografering försöker vi hinna med familjeporträtt, 
syskon och enskilda porträtt på barn/barnen. Finns det tid över 
passar vi även på att ta några bilder på er som par!

NÄR VI FOTAR BARN så är det alltid på deras villkor, vi vill är att 
det ska vara en lustfylld och fin upplevelse för dem och  för er.

BAKGRUND
VI FOTAR MOT en vit bakgrund om vi inte kommit överens om 
annat. Förutom att det är stilrent och snyggt så ger det stora 
möjligheter att göra spännande collage från er fotosession.

KLÄDER & FÄRGER
KLÄDVAL OCH FÄRGER är viktigt vid fotografering och en sak 
som är svårt att ändra efteråt. Där kan man ha lite olika strate-
gier, alla rätt på sitt sätt. Starka färger ger ett modernare stuk, 
men de måste då stämma ihop. Pastelltoner blir mjukt och mer 
romantiskt, strikt svart och vitt är alltid snyggt.

CASUAL KLÄDD ELLER mer uppklätt, är en fråga vi ofta får. Vi 
tycker att det viktigaste är att det stämmer med er personlig-
het, och tänk gärna på vad ni har för färger hemma där bilderna 
ska sitta. Det blir en extra dimension i inredningen om färgerna i 
bilden matchar den. Converse, finskor eller barfota funkar fint.

REKVISITA
NI FÅR GÄRNA TA MED er någon leksak eller gosedjur som kan 
vara fint i bilden, det ger också barnet litet extra trygghet som 
bonus.
Vi har rekvisita i studion, men här är också litet andra exempel 
på vad man kan ta med om man vill:  
Sittbil, fjärillsvingar, maskeradsdräkt/utklädnad, accessoarer 
som t ex pärlhalsband i fina färger, färska blommor, stövlar, 

TIPS INFÖR FAMILJEFOTOGRAFERINGEN
För att ni ska bli så nöjda som möjligt med fotograferingen, så vill vi 
gärna höra om era förväntningar och önskemål, då kan vi förbereda oss 
på bästa sätt. Har du kanske en bildidé som du känner för så tveka inte 
att bolla den med oss.

vattenkanna, paraply, keps, halsduk, solglasögon,färgglad 
handväska, boxningshandskar, elgitarr, skateboard osv.  
Vi ser gärna vilda cowboys eller småprinsessor i studion!

NÅGRA EXTRA TIPS 
Det kan vara bra att avsluta fotosessionen med de ”kladdiga” 
tillbehören, sådant som lyser upp bilden, färgglad glass eller 
ett äpple, melon, jordgubbar eller varför inte en härligt stor 
polkagrisklubba eller en liten cupcake om det är födelsedagen 
som ska dokumenteras på bild? 

KOM GÄRNA 10 MIN INNAN fotograferingstiden så har ni tid att 
göra ev klädbyte eller ta en extra titt i spegeln.

TÄNK PÅ MAT OCH SOVTIDERNA för de lite mindre barnen.
Vilken tid är ert/era barn som nöjdast och gladast?

NÅGOT ATT DRICKA och kanske ett litet kex kan behövas. Det 
kan vara jobbigt för ett litet barn att stå i rampljuset…, så lite 
extra energi är inte fel.

SMAJL FÖR FAMILJEN Vi skapar historia och fångar ögonblicken 

som aldrig kommer tillbaka. Vi fångar helt enkelt det finaste du har, 

familjen. En timmes fotografering kan skapa odödlighet. Och med 

tjugo års erfarenhet så vet vi hur man gör oavsett om det gäller foto-

grafering av en tvådagars baby eller en åttioåring som vill se ut som en 

actionhjälte. Välkomna till oss på Smajl Studio i Täby.

FÖR MER INFO OM FAMILJEFOTOGRAFERING, titta in på vår 
hemsida, följ oss på facebook, eller hör gärna av dig till Anne: 

info@smajl.se      tfn  08-473 02 10     www.smajl.se         
www.facebook.com/smajlstudio
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