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Hvordan laver jeg dit billede

 
For mig er det vigtigt at vi sammen får lavet lige præcis det billede i de farver som du ønsker dig. 
 
Jeg bruger dit eget digitale foto til dit kommende Grafiske kunst.  
Jeg kan tilbyde at vi kan arrangere et fotoshoot hvis du gerne vil have nye digitale fotos af dit dyr. 
 
Jeg er grafiker, fotograf og kunstner. Jeg arbejder digitalt med farver strukture og effekter som skaber 
et unikt udtryk som ændre dit foto til et stykke orginalt, personligt unika kunst. 
Dit endelige digitale kunstværk sendes til godkendelse hos dig inden det sendes i tryk.   
 
Jeg tilbyder tryk på 200 gr. EMA Art print papir som er let struktureret, det er trykt med Giclèe print som 
er super lækker og meget høj kvalitets tryk.  
Det er lysbestandigt i mange år.  
Alle tryk er trykt på top proffesionelt trykkeri, der levere høj kvalitet.  
Tryk sendes forsvarligt rullet i paprør.

Du kan også vælge at få dit digitale kunstværk trykt på Stretch Canvas. 
Stretch Canvas er klargjort til ophængning. De sendes forsvarligt pakket i kasse.
 
(Det kan leveres med svæveramme omkring dit billede disse findes i 6 farver.  
Black, Brown, Gold, Natural, Silver og White ønsker du ramme om dit canvas får jeg et tilbud til dig ud 
fra str. på dit canvas) 

Leveringstid fra godkendt fremsendt billede er ca. 2 uger ofte hurtigere. 

Der tages forbehold for prisændringer ifh. til special bestillinger.

Vigtigt:  
Foto som du sender til mig skal godkendes. Da det kræver rigtig god opløsning af dit billede. 
Det vil sige de fleste mobil fotos IKKE er brugbare. 
Eks. 50,8 X 76,2 cm kræver billede 3000X4500 px i min 200 dpi gerne 300 dpi Fil type JPEG.
 
Er billede kvaliteten ikke høj nok kan jeg desværre ikke arbejde med det.  
 
Da mail ofte reducere kvalitet på fotos virker det bedst at sende filer til mig   
via www.wetranfer.com til min mail connie@crea.dk
 



Betaling & Bestilling

 
Mine priser på Grafisk billeder til private er inklusive moms.  
 
Jeg modtager betaling inden jeg går igang med billedet,  
MobilePay eller via bankoverførsel til konto: 7260-00001058893 

IBAN DK3572600001058893

BIC/SWIFT DJURDK22 

Valuta betales i Danske kroner DKK eller iflg. aftale omregnet til EUR. 
 
Du modtager en faktura på mail når dit billede er leveret.

Der er ingen returret og der gives IKKE penge retur på færdige Grafiske billeder.  
Hvis du er i tvivl om noget om et billede så spørg endelig inden du bestiller. 

Jeg, Connie Riddersholm, har fuld ophavs- og brugsret over alle mine billeder og de er  
beskyttet af Copyright. 
  
Når I booker mig til at lave et billede, får I det der hedder ‘brugsret’.  
Det vil sige at I må bruge billederne privat.  

Hvis jeg må vise jeres bille frem på min website og sociale medier så aftaler vi det inden jeg l 
igger det ud. Jeg respectere selvfølgelig hvis du ikke ønsker det.  
 
Har jeg fået fremsendt et billede fra dig som du har udlånt til mig eks. race ambassadør/  model så giver 
du mig tilladelse til at bruge det på sociale medier eks. Facebook og Instagram. 

Du må altid gerne dele dine købte billeder på sociale medier, herunder Facebook og Instagram. 
Jeg kan tilbyde at sende dig billederne i lav opløsning til net brug. 
 
Hvis du bruger dine billeder online vil jeg blive rigtig glad for at du linker til min FB side eller website. 
 
 

 



Pris eksempler

  Type     Størrelse  Pris incl. moms og fragt.

1. Matte Art paper 
 200 gram let struktur  A4 21X29 cm   1400,- 

2. Matte Art paper 
 200 gram let struktur  40X60 cm    1500,-

3. Matte Art paper 
 200 gram let struktur  50X70 cm    1600,-

4.  Matte Art paper      
 200 gram let struktu   60X80 cm    1700,- 
  

5. Matte Art paper 
 200 gram let struktur  70X100 cm    1800,-

Har du et specielt mål på dit billede eller øsker du dit billede trykt på og opspændt på canvas 
med eller uden ramme så send en forespørgsel. 
 
Så undersøger jeg hvad som er muligt og sender dig et tilbud. 
 





Har på dette billede samlet 3 hunde  

som var på hver sit foto.  



 

Eco Inks

Neo pigment, water-based inks are 100% non-hazardous, toxin-free and vegan friendly. They 
meet the strictest industry standards as defined by Oeko-Tex 100 safety applications for infant 
wear, Global Organic Textiles (GTOTS-3V), Residues Standard List (RSL) and the American  
Association of Textile Chemists and Colorists.

Eco solvent inks derive from ether extracts taken from refined mineral oil. While they still 
contain harmful solvents, they have a lower VOC content than standard solvent inks and are 
significantly less hazardous.

We have minimised the use of solvent inks throughout our supply chain and ensure either neo  
pigment or eco solvent inks are used.

Sustainably sourced paper or wood 

FSC-certified forests are managed with consideration for people, wildlife and the environment. 
They are independently audited to ensure they meet the FSC Principles and Criteria for For-
est Management.

We use FSC-approved paper stocks and packaging wherever practically possible. 100% of all 
packaging used in Prodigi owned facilities is FSC accredited.

Where our labs are not using FSC accredited print stocks, pulp is sourced from sustainably 
managed forests. Sustainably-managed forests meet the needs of wildlife while supporting 
livelihoods and providing many other ecosystem services, such as carbon storage and flood 
risk mitigation.

Uanset hvilken farve dit tryk er, så er det grønt.  
Vores miljø er vores allesammens ansvar.  
Mit trykkeri har høj fokus på bæredygtighed. De arbejder kontinuerligt med at forbedre deres 
processer.  
Dit Grafiske portræt sendes direkte fra trykkeri til din adresse. Så altid den korteste vej fra 
trykkeri til kunde, det sikre et lavere Co2 aftryk. 

Bæredygtighed

Crea by Riddersholm v. Connie Riddersholm Egsmark Høje 11 8400 Ebeltoft Denmark 
Telefon +45 4050 9433 Mail connie@crea.dk


