
 
 
ELINCHROM PRO EXPERIENCE  
 
Ta chansen och följ med Aifo och Elinchrom till Schweiz och upplev det 
senaste inom blixtfotografering 
 
Följ med Aifo samt Elinchrom-ambassadören Therese Asplund till Schweiz och de 
vackra omgivningarna kring Genèvesjön för en helg fylld med fotografering och 
inspiration. Du kommer att få testfotografera med den senaste utrustningen inom 
ljussättning i allt från den stora studion på Elinchroms fabrik till sagolika landskap och 
inomhusmiljöer samtidigt som vi inspireras av varandra, ambassadörer och 
produktspecialister från Elinchrom. 
 
Förutom olika fotosessioner i kreativa miljöer och utmanande fotouppgifter blir det 
bildanalyser, bildkritik av varandras bilder samt föredrag – allt för att du ska utvecklas 
som proffsfotograf. Detta är resan för dig som vill utveckla ditt fotograferande och 
släppa loss den fulla potentialen i din utrustning.  
 
Resans höjdpunkter:  
Fabriksbesök och fotografering i Elinchroms studio. 
Möjlighet att testa den senaste utrustningen.  
Modell- och porträttfotografering i inspirerande miljöer. 
Professionella modeller.  
Bild- och produktdiskussioner.  
Bildkritik och bildanalyser.  
Feedback från produktspecialister.  
Föredrag. 
Möjlighet att träffa kollegor från hela Sverige.  
Medverkan av Elinchrom-ambassadören Therese Asplund.  
Medverkan av Aifos och Elinchroms representanter. 
 
 



PROGRAM  
 
TORSDAG 19 SEPTEMBER 2019 
Vid lunchtid samlas vi på flygplatsen i Genève där Elinchrom-ambassadören Therese 
Asplund och en representant från Aifo möter upp. Härefter avgår en gemensam buss 
mot Lausanne. På väg dit inleder vi med en gemensam lunch, varefter vi fortsätter till 
Elinchroms huvudkontor strax utanför Lausanne. Vid ankomst möts vi av 
representanter från Elinchrom för en eftermiddag där vi testar företagets senaste 
utrustning och produkter. Efter ett inspirerande föredrag är det dags för vår första 
fotosession. Fyllda med nya insikter om de möjligheter utrustningen ger oss får vi nu 
chans att i studiomiljö fotografera tillsammans med modeller och produktspecialister 
från Elinchrom. Detta är det perfekta tillfället för dig som vill bolla idéer, ställa frågor 
om din utrustning och testa nya produkter.  
 
Sent på eftermiddagen åker vi till Lausanne där vi checkar in på Hotel Aulac. På 
kvällen äter vi en gemensam välkomstmiddag och diskuterar våra förväntningar på 
helgen som ligger framför oss. (L, M) 
 
FREDAG 20 SEPTEMBER 2019 
Vi inleder dagen med att återigen fotografera i Elinchroms studio och får möjlighet att 
ännu en gång testa den senaste utrustningen. Under eftermiddagen lämnar vi 
studion och beger oss tillsammans ut i de vackra omgivningarna kring Genèvesjön 
där din kreativitet kommer att sättas på prov. Du kommer under eftermiddagen att 
med hjälp av två modeller få fotografera i flera olika miljöer och omgivningar som 
noga valts ut av Therese tillsammans med Elinchroms lokala fotografer och 
produktspecialister. Nu kommer du att på olika sätt utmanas och härigenom 
utvecklas som fotograf och samtidigt få en bra känsla för vad din utrustning klarar av 
att leverera i olika situationer. Precis som tidigare finns personal och ambassadörer 
från Elinchrom på plats för att du ska få ut det mesta möjliga av utrustningen.    
 
Både efter lunchen och på kvällen innan middagen kommer vi att ha bildanalyser och 
bildkritik av varandras bilder för att du ska utvecklas som fotograf. Detta är det 
perfekta tillfället att dra nytta av varandras erfarenheter. (F, L, M) 
 
LÖRDAG 21 SEPTEMBER 2019 
Idag beger vi oss nu ut ”on location” upp i de schweiziska alperna för fotosessioner 
med modeller i den vackra högalpina miljön. Dagen kommer att bjuda på 
fotografering i en unik miljö där vi bland annat arbetar med att skapa bilder med 
blixtar och naturligt ljus. För att på bästa sätt inspireras av varandra och lära av 
varandras erfarenheter kommer vi under dagen att få ett antal uppgifter där vi 
gemensamt ska ljussätta och fotografera ett antal motiv. Dessa uppgifter kommer vi 
under kvällen tillsammans redovisa och utvärdera under en kreativ och öppen 
bilddiskussion. (F, L, M) 
 
 



 
SÖNDAG 22 SEPTEMBER 2019 
Förmiddagen spenderar vi nere vid Genèvesjön med fotografering samt individuella 
samtal med Aifos och Elinchroms representanter. Förmiddagen avslutas med en 
gemensam lunch innan buss avgår mot Genèves flygplats för vidare transport mot 
Sverige på egen hand. (F, L) 
 
 
BOENDE  
 
HÔTEL AULAC*** 
Detta klassiska hotell är vackert beläget direkt vid Genevésjön i Lausanne. Hotel 
Aulac har 84 moderna rum alla med dusch/wc, minibar, TV samt gratis Wi-Fi. På 
hotellet finns även en trevlig restaurang och en bar/lounge.  
 
www.aulac.ch 
 

PRIS 
Pris per person: SEK 19.950:- 
 
Priset inkluderar: 
Fabriksbesök och fotografering i Elinchroms stora studio. 
Möjlighet att testa den senaste Elinchrom utrustningen.  
Modell- och porträttfotografering i inspirerande miljöer. 
Öppna bild- och produktdiskussioner.  
Medverkan av två modeller.  
Medverkan av en stylist.  
Föredrag, bildkritik och bildanalyser.  
Möjlighet till individuella affärsmöten med Aifo och Elinchrom. 
Boende i del i dubbelrum på presenterat hotell. 
Transporter enligt program. 
Måltider enligt program (F = Frukost, L = Lunch, M = Middag). 
Medverkan av Elinchrom-ambassadören Therese Asplund.  
Medverkan av Aifos och Elinchroms representanter. 
Medverkan av en resevärd från Zoom Fotoresor.  
Hotell- och andra lokala skatter. 
Färdhandlingar och reseinformation innan resan. 
 
Priset inkluderar ej: 
Transport till Genève. 
Enkelrumstillägg: SEK 2 900:-  
Kostnader av personlig karaktär, som måltidsdryck etc. 
Avbeställningsskydd/ reseförsäkring, för mer information, se vår webb under ”Övrigt”. 



 

TRANSPORT    

Transport till Genève sker på egen hand. Du bör ankomma till Genève senast runt 
lunchtid och inte boka hemresan tidigare än kl. 16.00. Om du/ni önskar hjälp med 
bokning av flyg bistår vi mer än gärna med detta. Du är välkommen att ringa oss på 
telefon +46 470 466 40 eller meddela detta när du gör bokningen. 

 
 


