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Basic
Fotoopptak utvendig og innvendig. I samarbeide med megler 
søker vi å få frem egenskaper som er unike og salgsfremmende. 
Det leveres minimum 15 bilder 4000,- + mva.

Basic + drone
Som foregående, men inkludert opptak med drone. Droneopp-
tak er en stor fordel om du ønsker spennende perspektiver, eller 
dokumentere adkomst/avstand. 
Det leveres minimum 20 bilder 5500,- + mva.



Medium
Vi setter av en halv dag til opptak, og gjennomfører utendørs 
og innendørs fotografering + droneopptak. Inkludert er også et 
kveldsopptak samme dag. 
Det leveres minimum 30 bilder, 8500,- + mva.



Full
Løsningen for å presentere din eiendom/ditt bygg på en mest 
mulig fordelaktig måte. Vi setter av og velger ut en dag basert 
på gode værmeldinger for å sikre best mulig resultat. Vi gjør 
utvendige opptak ved soloppgang og solnedgang for å sikre 
optimale lysforhold. Vi fotograferer både fra bakkeplan og ved 
hjelp av drone. Interiøret fotograferes i løpet av dagen og fordrer 
full tilgang til alle områder. Hvilke egenskaper ved bygget/eien-
dommen det skal fokuseres på avtales i samarbeide med megler 
slik at unike kvaliteter løftes frem på en god måte. Vi gjør et 
forarbeide for å sikre et best mulig resultat på opptaksdagen ved 
hjelp av verktøy for å bestemme solens plassering på himmelen 
ved bestemte tidspunkt .
Det leveres et rikt utvalg med bilder (minimum 40 bilder) som 
sikrer et godt grunnlag for utarbeidelse av gode og salgsfremmende 
prospekter. 15000,- + mva.



Personvern
Om det er ansatte på jobb i bygget bør disse varsles på forhånd. 
Uansett så vil personvernet ivaretas ved hjelp av lange lukkerti-
der som sikrer at evt. ansatte som blir med på bildene vil være 
uskarpe og ikke gjenkjennelige.

Før fotograferingen
Det kan være en god idé om lokalitetene er ryddige, og fremstår 
som rene og velholdte. Fotografen vil anstrenge seg for å sikre 
fordelaktige perspektiver, men om det er gjort en innsats i 
forkant vil det selvsagt gi større muligheter for gode bilder.

Drone
Jeg er sertifisert dronepilot (A2), og alle nødvendige tillatelser 
og forsikringer er på plass for å sikre forsvarlig og ansvarlig 
flyging. Noen begrensninger ligger fast i form av vindstyrke og 
nedbør, så ved droneopptak må været vurderes løpende, og om 
nødvendig utsettes til det er forsvarlige forhold for flyging.



Web
Noen flere eksempler kan du finne på mine websider  
www.bordevik.no

Kontakt
tomatle@bordevik.no
456 62 228

Om fotografen
Tom Atle Bordevik har en bakgrunn fra studiet i visuell 
kommunikasjon ved USN, og har etter endt utdanning arbeidet 
profesjonelt med foto, film og grafisk design.

Arkivbilder
Arkivbilder er nyttig når man ønsker seg lokale bilder for å 
illustrere et mangfold eller et tjenestetilbud. Jeg besitter et rikt 
og søkbart arkiv med bilder som kan leveres ved behov.


