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MAKEUP 

Hos mig erbjuder jag dessa olika makeup-kategorier: 

 Vardags-makeup 

o För dig som vill piffa upp vardagen en aning. Kanske ska du på viktiga möten 

eller något dylikt som du känner att du vill vara extra piffig. 

Du får en naturlig och lätt bas, naturlig skuggning runt ögonen och tips och 

tricks som kan hjälpa dig när du ska lägga sminket själv någon dag. 

Tid: 45 min 

Vardagsmakeup kostar från 450:- (Reseersättning ej inkl) 

 Fest-makeup 

o För dig som ska iväg på en fest, på en bal eller om du ska ta studenten. Ett bra 

sätt att öka lyxkänslan när man vill vara extra snygg inför en fest, bal eller 

student är att låta någon annan sköta sminkningen. Många gånger kan det 

kännas tidskrävande eller jobbigt att lägga sminket när man kanske har haft 

mycket att göra under dagen eller har mycket att tänka på inför kvällen, men 

man vill fortfarande göra sig fin och klä upp sig. 

Du får en mer täckande bas, sotning runt ögonen efter dina önskemål och lite 

glitter om så önskas.  

Tid: 60 min 

Festmakeup kostar från 700:- (Reseersättning ej inkl) 

 Event-makeup 

o För dig som ska iväg på en gala/event eller vara på en scen (Ej teater). Här 

anpassas sminket efter tillfället, ska du bli fotograferad mycket eller kanske 

även filmad och vistas i starka ljus så fixar jag en makeup som håller länge och 

får ditt ansikte att inte sköljas bort av ljuset och blixtarna. 

Du får en tyngre sminkning som är anpassad efter dina önskemål. 

Tid: 60 min 

Eventmakeup kostar från 1000:- (Reseersättning ej inkl) 

 Fotograferings-makeup 

o För dig som ska fotas i studio eller om du är fotograf och ska hålla i en 

fotografering och behöver studio sminkning. Vare sig det är Fashion, 

avantgarde, fitness, kommersiell reklam så hjälper jag dig/er att fixa det som 

passar temat. 

Arvodet för fotograferings-makeup diskuteras fram då priset varierar 

grundande på temat, tiden och resan. 
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 Film & TV-makeup 

o För dig som ska filmas i studio eller till en film/serie och behöver anpassat 

smink. Kontakta mig gärna med information om jobbet. 

Arvodet för film och TV-makeup diskuteras fram då priset varierar 

grundande på vad sminket ska vara till, tiden och resan. 

 Konsultation 

o Konsulttjänster i samband med professionella produktioner för scen, film, tv, 

reklam, mode eller annan kommersiell media. 

Arvodet kan diskuteras med projektets budget och omfattning som 

underlag. 

För dig som vill boka in en konsultation för fest eller event-makeup: 

Arvodet är från 700:- (Reseersättning ej inkl) 

 

 

 

 

 Brudmakeup 

o För dig som ska gifta sig och inte vill 

känna pressen av att sminket ska bli 

bra nog eller kanske inte att det 

kommer hålla så länge som du 

behöver. Här ingår en konsultation 

på 60 min där vi båda kommer fram 

till hur du vill ha sminkningen på 

bröllopsdagen. Det ingår även ett par 

lösögonfransar och brynplockning. 

På själva bröllopsdagen kommer 

tiden för smink att läggas på 90 min, 

detta för att du ska kunna slappna av 

utan att känna tidspress och för att 

tid ska finnas över till småjusteringar 

vid behov/önskemål. Lösögonfransarna som vi testade ut under 

konsultationen sätts även på och du får även ett touch-up kit för läppar och 

pudring som kan behövas framåt kvällen. 

Brud-makeup kostar 3700:- (Reseersättning inkl inom stockholms län) 
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 Brudpaket 

o I detta paket ingår smink för 1 brud och 2 tärnor. Här ingår en konsultation på 

60 min för bruden där vi båda kommer fram till hur du vill ha sminkningen på 

bröllopsdagen. Det ingår även ett par lösögonfransar och brynplockning. På 

själva bröllopsdagen kommer tiden för smink att läggas på 3 och en 

halvtimme, detta för att du ska kunna slappna av utan att känna tidspress och 

för att tid ska finnas över till småjusteringar vid behov/önskemål. 

Lösögonfransarna som vi testade ut under konsultationen sätts även på och 

du får även ett touch-up kit för läppar och pudring som kan behövas framåt 

kvällen. För tärnorna ingår lösögonfransar, vill dom få ögonbrynen plockade 

eller boka in en konsultation tillsammans med bruden blir det pristillägg. 

- Brudpaketet kostar 5500:- (Reseersättning inkl inom stockholms län) 

- För önskad konsultation och brynplockning för brudtärnorna kostar det 

700:- extra (Priset är 2 för 1) 

 

(I alla kategorier är moms inkluderat i priserna) 

 

 Reseersättning 

o Reseersättning utgår per påbörjad mil vid resor till och från uppdrag, 

alternativt för en fast resekostnad (ex. tåg- eller flygbiljett). Kunden faktureras 

för reseutlägg som gjorts i samband med bokning, ex. tåg- eller flygbiljetter, 

även vid avbokning av tjänsten.  

- Från 30:- 
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Hårstyling 

Skulle du vilja boka in dig för lite hårfix? 

Jag erbjuder lätt styling så som lockar till lättare uppsättningar. 

 Vardagslockar 

o För dig som snabbt vill ha enkla beachwave lockar inför ett möte 

eller för att piffa till din vardag helt enkelt. 

Tid: från 30 min (Tiden beror på tjocklek och längd) 

Pris: från 350:- (Reseersättning ej inkl) 

 Fest/Bal/Student/Event 

o För dig som vill lägga till hårstyling till din sminkning. Jag stylar ditt hår i 

lockar, plattar det eller sätter upp det i en enkel snygg uppsättning. 

Tid: från 45 min (Tiden beror på tjocklek och längd) 

Pris: från 450:- (Reseersättning ej inkl) Priset varierar beroende på vilken 

uppsättning/styling du vill ha. Extra hår så som löshår kan öka priset 

ytterligare. 

 Foto, film & TV 

o För dig som ska vistas länge framför kameror och vill ha en snygg styling på 

håret. Jag stylar det enkelt efter dina önskemål. 

Tid: från 45 min (Tiden beror på tjocklek och längd) 

Pris: 600:- (Reseersättning ej inkl) 

 Bruduppsättning/Styling 

o För dig som även vill lägga till en enkel bruduppsättning/styling tillsammans 

med din brudmakeup. Jag lägger in hårstyling i din konsultation och stylar det 

på bröllopsdagen efter dina önskemål. Vid mer avancerad styling 

rekomenderar jag att du bokar in min hårstylist. 

Tid: från 45 min (Tiden beror på tjocklek och längd) 

Pris: från 900:- (Reseersättning inkl inom stockholms län) Priset varierar 

beroende på vilken uppsättning/styling du vill ha och om hårstylisten ska 

bokas in. Extra hår så som löshår kan öka priset ytterligare. 

(I alla kategorier är moms inkluderat i priserna) 
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Presentkort 

Hos mig kan du köpa presentkort till någon du tycker om och förgylla deras dag. Det kan vara 

en födelsedagspresent, julklapp eller en bröllopspresent. 

 Fest 

o Ett presentkort för en festsminkning innebär att personen som får detta 

presentkort kan när som helst boka in en sminkning inför en fest utan att 

behöva betala efter att sminkningen är klar. 

I presentkortet ingår 60 min smink.  

 Pris: 900:- (Reseersättning inkl inom stockholms län) 

 Bröllopsminkning 

o Ett presentkort för en bröllopssminkning innebär att personen som 

får detta presentkort kan när som helst boka in en sminkning inför 

sitt bröllop utan att behöva betala efter att sminkningen är klar. Eller 

att du som köper presentkortet bokar in i förväg och överraskar hen 

efteråt. 

I presentkortet ingår 60 min konsultation, 90 min makeup applicering 

på bröllopsdagen, lösögonfransar och ett touch-up kit för läppar och 

pudring som kan behövas framåt kvällen. 

 (Boka konsultation gärna 1 månad innan bröllopet) 

 Pris: 3700:- (Reseersättning inkl inom stockholms län) 

 Möhippeparty 

o Ett presentkort inför en möhippa för den kommande bruden. I detta 

presentkort innebär det att personen som får detta presentkort kan när som 

helst boka in en sminkning inför sin möhippa utan att behöva betala efter att 

sminkningen är klar. Eller att du som köper presentkortet bokar in i förväg och 

överraskar hen den dagen möhippan hålls. 

Du kan boka in mig inför fotograferingar, party och annat skoj. Meddela mig 

vart jag ska dyka upp bara. 

I presentkortet ingår 60 min makeup applicering, lösögonfransar och lätt 

hårstyling (lätta lockar eller enkel uppsättning) 

 Pris: 3000 Kr inkl moms & reseersättning inom Stockholms län 

 Modellsminkning 

o Ett presentkort för en modell-sminkning innebär att personen som 

får detta presentkort kan när som helst boka in en sminkning inför en 

fotografering utan att behöva betala efter att sminkningen är klar. 

I presentkortet ingår 3h smink och enkelt hårfix. (Det betyder alltså 

att jag kommer finnas på plats i 3h för fix +uppfräschning) 

 Pris: 4000:- (Reseersättning inkl inom stockholms län) 
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 Custom-picked 

o Ett presentkort som är helt anpassningsbar, vill du ladda på en speciell typ av 

sminkning från prislistan som inte finns med redan bland presentkorten? Eller 

vill du ladda ett valfritt belopp? No worries, här kan du bestämma helt själv 

hur presentkortet ska laddas på.  

 
Du köper ett presentkort genom att beställa det via kontaktformuläret på 
hemsidan, https://www.pollysartistry.com/offers  (klicka in på det presentkortet 
du vill köpa). Du kan även lägga till ett personligt meddelande genom att skriva 
det i infoboxen, du kan skicka det direkt till personen i fråga via mail genom att 
skriva in hens mail i infoboxen. 

 

Viktigt att veta inför ditt köp: Presentkortet skickas ut personligt och inte via en 
dator och kan då dröja någon timme innan den skickas. Samma sak gäller 
betalning, betalningen sker via faktura och skickas också ut personligen och inte 
via en dator! Postadress behövs vid faktura-utskick, om betalningen inte sker via 
e-faktura kan vi skicka en fysisk faktura hem till dig. Orderbekräftelse skickas ut på 
en gång. 

Håll gärna koll i skräpkorgen om din orderbekräftelse har råkat hamna där. 

https://www.pollysartistry.com/offers
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Kurser 

 Basic Knowledge 

o Känner du att du vet för lite om smink för att kunna veta vad du behöver eller 

är det något du känner att du saknar inom din kunskap? 

Att gå en kurs kan vara välbehövligt ibland för att lära sig nya knep och 

introduceras till nya produkter som du inte visste passar just dig! 

Bjud in ett kompisgäng och spendera en kväll tillsammans med mig där jag lär 

er följande: 

 Hudvård – Vad du behöver tänka på för att uppnå bästa resultat 

 Bas – Färgmatchning,  de olika täckgraderna och finish 

 Färg korrigering – Dölja mörka ringar under ögonen, finnar och gula 

missfärgningar på huden 

 Skuggning – Framhävning av ditt ansiktes former 

 Lyster – Highlight och slut finish 

Pris: 800:-/person 

Tid: 3h 

Plats: Hos dig (Värden) 

 

 Ready to Party 

o Vill du lära dig mer om skuggtekniker och vad du bör och inte bör göra för att 

få sminket att hålla en hel kväll fylld med festligheter? 

Att gå en kurs kan vara välbehövligt ibland för att lära sig nya knep och 

introduceras till nya produkter som du inte visste passar just dig! 

Bjud in ett kompisgäng och spendera en kväll tillsammans med mig där jag lär 

er följande: 

 Hudvård – Vad du behöver tänka på för att uppnå bästa resultat 

 Bas – Färgmatchning,  de olika täckgraderna och finish 

 Färg korrigering – Dölja mörka ringar under ögonen, finnar och gula 

missfärgningar på huden 

 Skuggning – Framhävning av ditt ansiktes former 

 Teknik – Hur du lägger en snygg ögonsminkning som framhäver dina 

ögon 

 Party looks – Olika sminkningar som passar extra bra inför en fest 

 Hållbarhet – Vad du ska tänka på för att allt ska hålla en hel kväll 

 Lyster – Highlight och slut finish 

Pris: 1000:-/person 

Tid: 5h 

Plats: Hos dig (Värden)  
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Infortmation 

Bra att veta vid bokning: 
 Du kan betala antingen via faktura eller SWISH (endast Sverige), ej kontanter! 

 Resersättning förekommer 

 Berätta vilken form av tjänst du är ute efter 

 Var tydlig med datum och tid 

 För- och efternamn, telefonnr, och adress måste ges vid bokning för att du ska kunna 

registreras i kundregistret, även företagsnamn och org.nr om du bokar via företag 

 No-Show debitering förekommer om du inte dyker upp på din bokade tid 

 Vid betalning av faktura har du 20 dagar på dig att betala 

 Vid sen betalning förekommer en påminnelseavgift och dröjsmålsränta på 10% 

 Avbokning måste ske senast 48 timmar innan din bokade tid, vid sen avbokning debiteras 

du 

 Bokningsbekräftelse skickas ut när bokningen är fastställd 

 Jag tar endast bokningar via TEXT då det är lättare att ha koll på all info och att allt finns på 

svart och vitt vad som är bestämt 

 När du bokar för bröllop, var noga med att boka både bröllopsdagen och konsultationen 

samtidigt för att lyckas få dom datum du behöver. Konsultationen kan du boka 1 månad 

innan bröllopsdagen fram till max 1 vecka innan. 

 OB-tillägg kan förekomma! 

 

För att se min portfolio, gå in på https://www.pollysartistry.com/portfolio 

 
 
Skicka ett mail så svarar jag på ditt meddelande 
så fort jag kan! 
info@pollysartistry.com 
 
 

Välkommen att 

boka din tid hos mig! 

 

Med Vänliga Hälsningar 

Polly 

https://www.pollysartistry.com/contact-info
https://www.pollysartistry.com/portfolio
mailto:info@pollysartistry.com

