
Vedlegg 8.1 Bildebestilling 

 

 
Visuell profil produktbilder for REMA 1000 Norge AS 
 
Krav til leverandører: Dersom bilder ikke møter kravspesifikasjonene til REMA 1000, så vil 
leverandøren bli fakturert ut i fra følgende satser: 
1) Dersom eksisterende bilde kan korrigeres, 150 kr per bilde (min. 450 kr per faktura)  
2) Dersom nye bilder må tas, 450 kr per bilde 
 
Vareprøver sendes til vår fotograf: 
 
Digital Photo Factory,  
Att: Lasse Mørkhagen 
Breivollveien 25, 0668 OSLO 

Mobil: 90599044 

lasse@dpf.no 

(Samme bygget som Staples på Alnabru inngang H). 

Bildebestilling: Må inneholde punktene under og være korrekt utfylt.  
EPD_Varenavn_Vekt_Leverandør 
F.eks. 1850940_Kalkunfilet lettrokt_100 g_Nordfjord 
 
Bildefiler evt bildebestilling sendes til: lasse@dpf.no 
 
Kravspesifikasjon til bilder: 
 
Produkter skal være innbydende og smakfulle. Dersom det er produkt/packshot skal man klart og 
tydelig se produktnavnet/varemerket.  
 
Rema 1000 forbeholder seg retten til å avvise et hvert bilde som ikke følger minimumskravene, eller 
som er av som for dårlig kvalitet. 
 

 Bildestørrelse: A4 i 300 dpi (3508 pixler lengste side) 

 Produktet må være frilagt/dypetset 

 Det skal kroppes tett inntil produktet («trim» i Photoshop) 

 Liten men tydelig skygge under produktet. Skyggen må være nøytral. (valgfritt) 

 Bakgrunnen skal være transparent 

 Filen skal lagres som PNG, alternativt TIF. 

 Fargeprofil skal være sRGB. 8bit RGB. 

 Bildene skal fargekorrigeres. 

 Produkter skal være uten “best før”/”siste forbruksdato”. LOT bør fjernes.  
 

VIKTIG: dersom filene leveres som jpeg eller TIF må de være frilagt og leveres med clipping 

path. Clipping path må ha navnet ”Path 1” Vareinfo bør lagres i metadata der det er mulig. 

 
Dybdeskarphet: Produktene skal vinkles slik som vist under, høyrevendt med vinkling frem eller 
bakover avhengig av produktutforming. 
 
På neste side eksempler på hvordan produktbilder skal se ut: 
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Vi vil se toppen av flasken Vi vil gjerne se front,  
side og litt topp 

Vi vil gjerne se dybden  
i posen 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Vi vil se front og litt side = 
dybde 

Vi vil se front, og 2 sider  
= dybde 

Vi vil se front, og 2 sider  
= dybde 

 
 
Rema 1000 benytter følgende vinkler som definert av Tradesolution Mediastore:  

Flersidig f-pak : 1R. Sylindersidig f-pak 1C. Flersidig Liggende f-pak 1R. Produkter i pose: 1N 

alternativt 1R. 


