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Generell instruktion
• Bildantal: 

• Lägenhet 15-25st 
• Villa 30st 
• Gård 40st 

• Bildleverans: 
• Husfoto Lightroom plugin 
• Endast ordinarie leverans i 45x30cm i 300dpi  

• Bildstil: Enligt beställning 
• Interiör med naturligt ljus som grund 
• Exteriör ska vara verklighetstrogen 

• Vinklar:  
• Vinklar ska vara en bra balans mellan vidvinkel, grafiska rakt på och lite 

tajtare inzoomade vinklar som skapar känsla. Denna kombo och differens 
skapar bra dynamik i bildpaketet.  

• Rum med mycket/stora möbler ta traditionell vinkel från hörn. 
• Lampor: 

• Fotografen avgör vad som passar bäst för tillfället.  
• Inbyggda ljusramper och inbyggda spotlights bör synas då de är 

värdehöjande för bostaden.  
• Jobba med spott/mys belysning om det tillför känsla, du som fotograf ser 

vad som blir snyggt 
• Bildutsnitt: Liggande 

• I huvudsak liggande bilder så långt det går 
• Stående ca 6st hopslagna i passande par 
• Stående ska levereras som sammanslagna 2i1, (viktigt att det är från 

samma rum) 
• Detalj och stämningsbilder:  

• Fast inredning som tillhör bostaden ska i kombination skapa en känsla i 
detaljbilder. 

• Redigering: 
• Fönster med lagom utsikt, ej utbrända fönsterpartier, vid vacker utsikt ska 

det vara tydligare i fönster. 
• Ljusa upp mörka partier i bilder och angränsande rum, gäller även vid 

avlånga rum 
• Inga människor eller djur i bild 
• Redigera bort/blurra ev reg skylt på fordon 
• Extern redigering Classic = Lively, Nordic = Magazine 

• Blå himmel:  
• Vid grå himmel på exteriören redigera alltid in blå naturlig himmel



Bildstil - Classic (Husfoto Lively) 
Inbjudande, unikt, exklusivt och inspirerande. Ljust / Fräsch / Lyster / Krispigt 





Bildstil - Nordic (Husfoto Magazine) 
Magasinutsnitt, dov känsla, Skandinaviskt infallande ljus och bibehållna skuggor. 





Exteriör




Skymningsbilder
 

När vi levererar bilder på balkong/utsikt vid skymning kan 
bostaden få ytterligare försäljningsvärde.
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stämningsfulla bilder.

För att få detta tillfälle så bra som möjligt så behövs många 
ĬģƚŸĬƼĩƋŅųØ�ĀĬƋ±ųØ�ŞĬ·Ú±ųØ�ĬģƚŸŸĬĜĹčŅų�Ņ�ĩƚÚÚ±ų�ŸŅĵ�ĩ±Ĺ�üŉųĘŉģ±�
det mysiga och även gärna en dukning med enkla glas som 
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Bra förberedelser ger oss fotografer bra möjligheter att 
leverera ytterligare en nivå av bildmaterial till er försäljning.

Mvh Fotograferna



2i1 ihopsatt bild

De stående bilderna ska utstråla dynamik och sätts ihop av -en bild är på yta och -den andra är tajt inzoomad. 
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EO Bostadsfilmer:



Avbokningsregler: 
Arbeten avbokade inom 24h från fototillfället kan faktureras med upp till 100%. Här gäller dock fingertoppskänsla, har det t.ex. skett 
händelser kunden inte kunnat rå för ska detta tas i beaktning. (tex sjukdomar) 

Byline: 
Det förekommer sällsynt att EO bilder uppmärksammas av extern media. EO önskar att dessa bilder publiceras utan Byline till varken 
Husfoto eller fotograf. Vi har informerat EO om upphovsrättslagen, men samtidigt har vi centralt sagt att vi inte kan stå emot lagen om 
någon fotograf hör av sig  


