Illustrationer

Jag heter Emma och bor i Enköping tillsammans med min man. Jag är född i Gävle, uppväxt i Hudiksvall, och har
även hunnit provat livet som östgöte. Jag är fotografen och illustratören som älskar färg och som fotade mina egna
bröllopsporträtt.
Förtaget Kirimoja startade jag sommaren 2009. Jag arbetar med att fotografera och illustrera bilder till
privatpersoner, såväl som till företag. Ena dagen är jag på ett bröllop, andra dagen sitter jag hemma vid datorn
och utformar en logotyp till ett företag. Med mitt företag vill jag förmedla glädje och bevara betydelsefulla stunder i
människors liv. Att till exempel få göra fina bilder till ett barnrum är bland det bästa jag vet!
När jag skulle starta mitt företag behövdes ett bra namn till det. Jag ville ha ett namn som var unikt, glatt och
kreativt. Ett namn som både passade till en fotograf och illustratör. Efter lite efterforskningar om exotiska frukter,
då de ofta har annorlunda namn, så hittade jag det - Kirimoja! Självklart skulle mitt företag heta det. Så kirimoja
är alltså även namnet på en frukt, företagets maskot Kiri föreställer en sådan.
Med mina illustrationer vill jag sprida glädje, vare sig det är i ett barnrum,
hos ett företag, eller på festen. Hos Kirimoja kan du som kund antingen göra
beställningar på redan färdiga illustrationer som jag har gjort, men även
kontakta mig om du har någon egen idé på motiv som du vill ha.
Mina personliga favoritillustrationer är de som blir personliga, Födelsetavlan
och Släktträdet till exempel. Dessa har även blviit populära gåvor till de
allra minsta.
Jag hoppas att du gillar mina verk och att de har givit dig en stunds glädje!

Papperskopior
Storlek

Pris

Storlek

10x15
13x18
18x24
21x29,7
20x30
21x21
24x30
30x30
30x40
30x45
35x50
40x50
50x50
50x70
50x75
70x100

70:100:150:200:220:220:252:270:300:300:324:360:400:450:470:595:-

20x20
20x30
30x40
40x60
50x70
60x80
70x100

Ev. fraktkostnad tillkommer.

Information

Canvastavlor
Pris

18 mm

400:530:770:1.095:1.430:1.825:2.515:-

Pris

38 mm

450:570:830:1.185:1.540:1.950:2.670:-

Ev. fraktkostnad tillkommer.

Priserna till vänster gäller ej för personlig illustration.
Är du intresserad av att beställa en?
Kontakta mig och berätta om hur du vill ha din
illustration samt i vilken storlek, så återkommer jag
med ett prisförlslag. Välkommen!

Bebis/barnfotografering + illustration
Pris: 700:I detta erbjudande ingår:
30-45 minuters fotografering
1 st förstoring i storlek 30x40 cm
1 st valfri illustration i storlek 30x40 cm

Kort, logotyper med mera

Mitt intresse av att utforma trycksaker är stort. Att arbeta med
färger och former och se något växa fram är riktigt roligt!
Jag har både studerat och arbetat inom grafisk design. Har du ett
nystartat företag och behöver en logotyp? Eller ska du kanske
anordna ett barnkalas och vill ha skojiga inbjudningskort? Jag är
öppen för de flesta illustrationsuppdrag, hör gärna av dig med din idé!

Beställningsjobb från Tjejjouren.

Beställningsjobb från
fotograf Maria Wingfors.

Leveranstid
Beroende på hur mycket jag har att göra så kan leveranstiden variera
något. Den aktuella leveranstiden meddelas till kund vid beställning.

Betalning
Illustrationsuppdrag
När en beställning görs så tas en avgift ut på 30% av avtalat pris.
Denna summa kan ej betalas tillbaka till kunden men dras däremot av
på den slutliga fakturan. Resten av betalningen sker efter att kunden
godkänt arbetet, men innan det levereras.
Färdiga illustrationer
En faktura skickas till kunden när en beställning görs. När beställningen
är färdigställd och fakturan är betald, är den klar för leverans.

Illustrationer i galleriet
Har du blivit extra förtjust i någon av de illustrationer som kan ses i
illustrationsgalleriet på hemsidan? Det går jättebra att beställa en
förstoring av de allra flesta!

Inramning
Samtliga illustrationer säljs utan ram. En fin inramning får du alltså
ordna själv, men jag hjälper gärna till med tips!

F-skatt
Företaget innehar f-skattesedel och samtliga priser som står på hemsidan
är inklusive moms (25%).

Är du osäker på vad du vill ge någon i julklapp,
födelsedagspresent eller kanske i dopgåva? Kirimoja
erbjuder presentkort! Du kan välja valfritt belopp
eller tjänst som du vill ge bort till någon, presentkortet
är giltigt i ett år.
Skicka ett mail till kirimoja@legiomix.se och ange
värdet du vill ha på presentkortet. Efter inbetalning
skickas presentkortet till dig med en fyrsiffrig kod på,
denna kod ska uppges vid användning av presentkortet.

www.kirimoja.se
kirimoja@legiomix.se

