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Välkommen till en fotovärld av inspiration, kunskap och teknik! Kamera & Bild är tidningen med full 
koll på foto- och kameravärlden. Vi skriver för dig som inspireras av duktiga fotografer, söker fakta om 
kameror och tillbehör eller önskar läsa om fotografering och bildbehandling. Magasinet Kamera & 
Bild lanserades under 2003 och innehåller tester av nya kameror och tillbehör, intressanta reportage, 
stora bilder, tips och tricks samt användarguider. Magasinet finns i alla välsorterade butiker men även i 
digital form som app eller via våra samarbetspartners Readly, Ztory och Paperton 

Nyhetssajten www.kamerabild.se lanserades under 2005 och där publiceras dagligen de senaste 
nyheterna, krönikor, tester, fotoskolor och webb-tv. Utöver detta har redaktionen sedan 2010 lanserat 
ett flertal ”one-shots” med teman som Allt om Canon, Allt om Nikon, Resefoto, Fotoskolan och 
Porträttbibeln. 

Kamera & Bild har en unik redaktion bestående av fyra journalister med gedigen utbildning inom 
journalistik och fotograferande. Vi sitter på Södermalm i Stockholm och är stolta över att merparten 
av materialet produceras av oss på kontoret. 

Besök gärna vår webbsajt, www.kamerabild.se Kontakta redaktionen: kamerabild@kamerabild.se För 
prenumeration: kamerabild.prenservice.se 

RABATT PÅ KAMERA & BILD FÖR ZOOM FOTORESORS GÄSTER                               
När du har åkt med Zoom Fotoresor har du som Zoom kund via vår kundklubb möjlighet att få 
specialpris när du prenumerera på Kamera & Bild. 

RABATT FÖR PRENUMERANTER – RABATTKOD: K&B-P                                                 
Som prenumerant hos Kamera & Bild får du alltid rabatt på de resor och workshops du bokar hos 
Zoom fotoresor. Undantaget är Kamera & Bilds egna resor vilka har specialpriser. 

Rabatt övriga resor i Zooms program som inte är specialresor:
                                                                                                    
Resans pris  Rabatt i SEK*          
4.000 - 6.000  400                            
6.001- 15.000 600                                                                  
15.001- 30.000 900                                                
30.001 -  1.100       

* OBS! Rabatter hos en partner kan inte kombineras med 
specialpriser, rabatter från andra partners eller andra special-
erbjudanden. Rabattkoden ska alltid anges vid bokning för att 
rabatter ska utgå.  


