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R Hej kära kund!

Vill du nå ut med dina produkter och ha tillgång till ett produktbildsarkiv? Då 
är detta något för dig! Vet du inte om du behöver får du här några anledningar 
till varför det är bra att ha en bildbank med produkter. Vi kan förse dig med en 
Drive där du kan samla dina produktbilder och vi sätter upp den åt din butik utan 
kostnad. Där du kan skapa mappar i olika kategorier för dina bilder. Produktbilder 
och produktbeskrivningar = content.

Därför behöver du en produkt-content Drive!
• Enklare att kunna välja bland bilder till sociala medier från en bildbank soom 

även fungerar som en inspirationskälla.
• Högupplösta bilder är A&O för kunden att se vad ni erbjuder.
• Kunden köper med ögat.
• Produktbilder är alltid något du förr eller senare kommer att behöva. 
 
Mitt namn är Lovisa Catoni och jag jobbar med grafisk design och foto på 
Fackhandelsdata. För att bredda våra tjänster och för att du som kund ska slippa 
höra av dig till flera aktörer erbjuder vi nu en tjänst i form av ett contentpaket 
“Content-regular”. Där det ingår en produktfotografering samt att vi sätter 
ihop ett arkiv med bilder åt dig. Nedan kan du se ett exempel på en enkel 
produktfotografering. 

Content-regular innehåll:
• Produktfotografering 4 timmar
• Bildredigering
• Tillgång till bilderna i er produkt-content Drive

Inför besöket:
• Butiken förser med redan utvalda produkter 
• Butiken förser med plats för fotografering i samråd med Lovisa
• Fackhandelsdata förser med studioljus, greenscreen, eventuellt färgat LED-ljus 

och kamerautrustning. I samråd bestämmer vi inför mitt besök vad ni önskar för 
stil på bilderna.

30 kr/bildlicens

5 000 kr



CO
NT

EN
T-

EX
TE

ND
ED

Externa tjänster
Förutsättningar för detta är att butiken har en grafisk profil att följa - har ni inte detta så 
finns tre alternativ: 
1. Ni själva sätter ihop en tydlig profil med: färger, typsnitt, symboler/former/detaljer, 

framställningssätt, förhållningssätt för text och varumärken.
2. Ni anlitar en marknadsförings-/reklambyrå som sätter ihop en grafisk profil åt er.
3. Jag tar fram förslag i samråd med er, utifrån önskad känsla, stil och ton.

Content-extended innehåll:
• Webbsida, produktbilder på en webbsida
Det vill säga att om du har en webbsida till din butik vare sig det är en webbshop eller där 
ni bara visar ert utbud så kan jag även sätta ihop en webbsida för er. 
• Produktkatalog i PDF
Med produktbilderna kan ni även få en produktkatalog i ett PDF-format som ni antingen 
kan publicera på er webbsida eller skicka till ett tryckeri och dela ut i butiken.
• Välj 5 produkter och få ett Instagram inlägg om dessa.
Ni får möjlighet att välja 5 bilder som ni vill marknadsföra på sociala medier t.ex 
Instagram. Antingen ett bildsvep där man beskriver användningen av produkten, eller att 
ni får 5 produktbilder som är oberoende av varandra och stylade med grafiskt innehåll 
såsom former och text.

Önskas andra typer av bilder eller grafiskt material – kontakta mig för diskussion. 

Allt gott!

Kontakt
Lovisa Catoni
Ämnesrad: “Content till butik”
lovisa.catoni@fhd.se

Detta är ett exempel för 
att visa vad som menas 
med ett grafiskt inlägg. 
Utseendet ska då anpassas 
till butikens stil och ton.
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Tanken bakom
1. Få olika vinklar
2. Processen, avstängd, på, 

tagit en bild och färdig bild
3. Bakgrunden kopplas till att 

denna typen av kamera ofta 
används i en miljö som den 
på bilden. Väldigt Pinterest 
inspirerat.

från 500 kr


