Hej

Du kontakter mig med din unikke forespørgsel

Illustration

Måske har du et klart billede af, hvad du gerne vil have udført? Måske
har du blot løse ideer eller strøtanker og opgaven indeholder derfor også
en konceptfase, som skal hjælpe til nærmere afklaring af det endelige
motiv? Sammen indsnævrer vi din forespørgsel til det, der kan være
relevant for samarbejdet og udvikling af tilbud til din stillingtagen.

Hvad koster det?

VÆRKTØJSKASSE & ERFARING
ADOBE ILLUSTRATOR
FRIHÅNDSTEGNING
AKVARELMALING
AKRYLMALING

Prisen på den enkelte opgave afspejler naturligvis opgavens
karakter, herunder hvilken detaljegrad, teknik, arbejdsmængde og projektstørrelse, der er tale om. Udfra din forespørgsel og vores indledende
snak, udfærdiger jeg et uforpligtende tilbud, så du kan vurdere, om du
ønsker at gå videre med samarbejdet og bestillingen. Du kan få en ide om
prisniveauet, og hvordan det står i forhold til forskellige arbejdsopgavers
størrelser nedenfor.
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Opgavekompleksitet & Prisniveau
Skitser

Rentegning

Farvelægning

Vector tegning/farvelægning

Serie illustrationer

Input

Dig

Mig

Klart brief
Simple bestillinger
Tush, blyant, akvarel
(Papir/Frihånd)

Konceptarbejde & Ide udvikling
Større bestillinger (Papir/Frihånd)
Vector grafik (Computer)

Definitioner (Priser er ekskl. moms og vejledende, din aktuelle pris fremgår af dit tilbud/kontrakt)
Skitser

Farvelægning

Priser pr. styk fra 350 kr (afhænger af

Priser pr. styk fra 600 kr (afhænger af

størrelse)

størrelse og detaljegrad)

med kontrakt udfra type/format/kompleksi-

Typisk lavet med blyant, ikke rentegnet.

Akvarel, farveblyant og farvekridt.

tet (eksempelvis serie-illustrationer til

Rentegning

Vector tegning/farvelægning

Priser pr. styk fra 450 kr. (afthænger af

Priser pr. styk fra 1000 kr (afhænger af

størrelse og detaljegrad)

størrelse og detaljegrad)

Typisk med blyant, baseret på løse skitser,

Computer/Illustrator.

sort/hvid.

Pris for logoer efter aftale - min. 500 kr.

Betalingsbetingelser og ophavsrettigheder.

Serie illustrationer
Prisen vil typisk blive opgjort i dagsløn og

bøger)
Gå til ”Galleri” og ”Om” i menuen for
uddrag af min portfolio og indblik i mit
kreative CV

- Prisen du betaler afhænger af, hvor lang tid, jeg arbejder med illustrationerne.
- Ved små produktioner arbejdes med stykpris eller timeløn, ved større udarbejdes kontrakt med dagsløn udfra samlet ordrestørrelse.
- Jeg går ikke igang, før jeg har skriftlig tilsagn om, at du ønsker at acceptere det tilbud, jeg har udarbejdet.
- Når først ordren er igang, binder du dig til den betaling, der er aftalt.
- Ved større opgaver holder jeg kontakt undervejs, og skulle du få brug for at tillægge ordrer, udarbejdes et tillæg til godkendelse, før jeg går videre.
- Når jeg er færdig, fremsendes jpg (så du kan se, jeg er færdig) og faktura med betalingsdetaljer.
- Når betaling er indgået, fremsendes de(n) færdig(e) illustration(er) i det aftalte format, som altid vil fremgå af de(t) tilbud, du har accepteret.
- Betalingsfristen er 10 dage netto.
- Alle Illustrationer må kun anvendes til det aftalte formål, som fremgår af det tilbud, du har accepteret.
- Skulle du få brug for at anvende det købte andre steder, skal du kontakte mig med henblik på at indkøbe rettigheder til dette.
- NB! Ved samtidig bestilling af tekst og illustration, ydes 10% rabat på illustrationen.

