Brö

I alla paket ingår en mindre provfotografering hos mig i Morgongåva. Denna fotosession är frivillig, men en chans att få prova på att stå framför
kameran och säga hej till varandra! 5 st nedladdningsbara bilder ingår. Dessa kan ni använda till Save the date-kort eller bröllopsinbjudan.
♡ BRÖLLOPSMÖT
Till alla bröllopsfotograferingar ingår en personlig konsultation. Jag lyssnar till era önskemål, vi tittar på inspirationsbilder, går igenom praktiska
detaljer och besöker även fotoplatserna vi vill använda oss av. Bor vi allt för långt ifrån varandra kan bröllopsmötet komma att ske via telefon/facetime
♡ BOKNIGSGARANT
Paketpriset inkluderar en bokningsvgift på 3000:- som betalas i förskott. Betald bokningsavgift, är en garanti för brudparets datum, summan dras av
från slutfakturan och betalas inte tillbaka om ni skulle avboka uppdraget helt
♡ EFTERARBETE & REDIGERIN
Efter fotograferingen sitter jag i många timmar för att gå igenom alla raw ler från kameran i datorn. Jag plockar ut de bästa guldkornen och ger dem
extra kärlek i mina bildredigeringsprogram. Att göra urgallring är en viktig service jag erbjuder mina kunder för att ni ska slippa se dubbletter, oskarpa
bilder, bilder där folk gör lustiga miner eller blundar. I paketet ingår redigering såsom exponering, färger och toner, vid all övrig redigering (ta bort,
lägga till, mer ingående redigering) tillkommer debitering per timme. Inga extra kostnader utan överenskommelse
♡ HÖGUPPLÖSTA BILDER PÅ FINT US
Bilderna levereras redigerade och högupplösta med fri användningsrätt på ett nt USB minne. Ni kan beställa obegränsat med förstoringar från valfri
leverantör, publicera i sociala medier, på bloggen, skapa fotoprodukter, fotoalbum eller använda bilderna till andra egna projekt. Jag nns självklart
kvar efter fotograferingen om ni vill ha tips och råd kring vad ni kan göra med bilderna. Förstoringar och produkter nns även att beställa direkt ifrån
mig
♡ RESA INOM MELLANSVERIG
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Eventuella rese- och boende kostnader ingår för alla bröllop i Mellansverige
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♡ PROVFOTOGRAFERING (Nyhet 2022/2023!)

♡ FOTOGRAFERING HELDAG ( 12 sammanhängande timmar
- Förberedelser, styling & rst look
- Vigseln dokumenteras i bild
- Gratulationer & stor gruppbild med alla gäster
- Bröllopsporträtt på en vacker plats före eller efter vigseln
- Mingel, brudskål & er gruppbilder.
- Dukning, detaljer, miljöbilder
- Middagen, talare, överraskningar
- GOLDEN HOU
- Tårtskärning och ev. början på festen

♡ Ca 650 BILDER PÅ FINT USB
Bilderna levereras redigerade och högupplösta med fri användningsrätt på ett nt
USB minne. Jag nns självklart kvar om ni vill ha tips och råd kring vad ni kan göra
med bilderna

♡ BONUS: ER FINASTE BILD SOM INRAMAD TAVL
40 x 50 cm. Laminerad och monterad på bakstycke för långvarig stabilitet och
hållbarhet. Välj valfri ram ur mitt sortiment. Laminerade bilder skyddas mot
ngeravtryck, smuts och har lång livslängd. Även UV-skyddad och ramas med fördel
in utan glas för att slippa re ektioner. En lyxig känsla
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Pris: 30 000 kr
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Diamant

Platina
♡ ca 400 BILDER PÅ FINT USB

♡ FOTOGRAFERING ”NÄSTAN HELA DAGEN”
( 8 sammanhängande timmar
- Förberedelser, styling & rst look
- Vigseln dokumenteras i bild
- Gratulationer & stor gruppbild med alla gäster
- Bröllopsporträtt på en vacker plats före eller efter vigseln
- Mingel, brudskål & er gruppbilder
- Början av middage
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å

fi

fl

n


ä
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25 000 k

Bilderna levereras redigerade och högupplösta med fri
användningsrätt på ett nt USB minne. Jag nns självklart kvar
om ni vill ha tips och råd kring vad ni kan göra med bilderna
♡ BONUS: 2 st Fine Art Förstoringar 30x40cm
Printat hos proffslabb p matt Fine Art papper i posterformat.
Montera bilden sj lv i favoritramen hemma

Guld
♡ FOTOGRAFERING ”HALVDAG” ( 5 sammanhängande timmar
- Förberedelser, styling & rst look
- Vigseln dokumenteras i bild
- Gratulationer & stor gruppbild med alla gäster
- Bröllopsporträtt på en vacker plats före eller efter vigseln
ELLE

- Vigseln dokumenteras i bild
- Gratulationer & stor gruppbild med alla gäster
- Bröllopsporträtt på en vacker plats före eller efter vigseln
- Mingel, brudskål & er gruppbilder

♡ ca 250 BILDER PÅ FINT USB
Bilderna levereras redigerade och högupplösta med fri användningsrätt på ett nt
USB minne. Jag nns självklart kvar om ni vill ha tips och råd kring vad ni kan göra
med bilderna
♡ BONUS: 2 st Fine Art Förstoringar 30x40cm
Printat hos proffslabb p matt Fine Art papper i posterformat.
Montera bilden sj lv i favoritramen hemma
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20 000 k

Silver
♡ PORTRÄTT, VIGSEL & GRATULATIONER (3 timmar

- Vigseln dokumenteras i bild
- Gratulationer & stor gruppbild med alla gäster
- Bröllopsporträtt på en vacker plats före eller efter vigseln
♡ ca 150 BILDER PÅ FINT USB
Bilderna levereras redigerade och högupplösta med fri användningsrätt på ett nt
USB minne. Jag nns självklart kvar om ni vill ha tips och råd kring vad ni kan göra med bilderna
♡ BONUS: 1 st Fine Art Förstoring 30x40cm
Printat hos proffslabb p matt Fine Art papper i posterformat. Montera bilden sj lv i favoritramen hemma
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15 000 kr

Brons
♡ PORTRÄTTFOTOGRAFERING ( 90 minuter
Bröllopsporträtt på en vacker plats före eller efter vigseln. Ni får ett
varierat urval av bilder där vi blandar bilder på er tillsammans i olika
miljöer, enskilda porträtt, detaljbilder av brudbukett, hår, ringarna etc

♡ 75 BILDER PÅ FINT US
Bilderna levereras redigerade och högupplösta med fri användningsrätt
på ett nt USB minne. Jag nns självklart kvar efteråt om ni vill ha tips
och råd kring vad ni kan göra med bilderna
♡ PERSONLIGT GALLERI & EGEN APP
Personligt galleri online samt en egen mobilapp med alla bilder. Dessa
bilder kan ni använda på era sociala medier, dela med släkt och vänner
eller ha som bakgrundsbild på telefonen

10 000 k
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(Erbjudande Lågsäsong: OKT-APRIL samt Vardagar Maj-Sep 7990kr )

Bra a veta…
♡ AVTAL
Jag skriver alltid avtal med alla mina kunder för att båda parter utan några
missförstånd ska vara fullt införstådda med villkoren för uppdraget.
♡ ANVÄNDNINGSRÄTT
Jag förbehåller mig rätten att få visa upp smakprov av mitt arbete som fotograf på
min hemsida och i min normala marknadsföring om inget annat är
överenskommet. Om så önskas får ni självklart godkänna varje bild innan jag
lägger ut. Ni får använda bilderna fritt, det är dock inte tillåtet att ändra bilderna
utan mitt godkännande. Vid eventuell publicering i t.ex. press eller sociala medier
vill jag att ni anger/taggar mig som fotograf.
♡ BACK UP
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Teknik strular. Det har hänt förr och det kan hända även på den viktigaste dagen.
När ni bokar en professionell fotograf är back up och säkerhet alltid en prioritet.
Jag har alltid två kameror med mig, OM det som inte får hända skulle hända.
Dessa kameror har även dubbla fack för minneskort, så direkt i kameran har vi
dubbletter av bilderna, OM olyckan skulle vara framme. Under eran dag kommer
jag även att säkerhetskopiera löpande till min dator och externa hårddisk, så det
alltid nns en back up fram tills er leverans!

♡ LEVERANS
Kunden godkänner min bildstil enligt hemsidan och förstår att det endast är exempel
på arbetsmaterial, levererat material kan skilja sig från hemsida och tidigare bröllop.
När sållning och bildbehandlingen är klar samt att jag mottagit er betalning levereras
bilderna i JPG till er på ett USB minne. Efterarbetet kan ta lite olika lång tid
beroende på säsong och omfattning. Vanligtvis är bilderna klara ca 6-8 veckor efter
fotograferingen. Svartvita kopior ingår.

♡ DÅLIGT VÄDER
Jag kommer ALLTID att ha en plan B i bak ckan! Det sista jag vill är att vi ska bli
stående i spöregn och inte vet vart vi ska ta vägen. Redan på våran konsultation har
vi tillsammans tittat ut reservplaner om det mot förmodan skulle bli en regnig
bröllopsdag. Oavsett om det är en tjusig hotellsvit eller ett enkelt altantak, så går det
att trolla en hel del med kameran och korta skärpedjup för att lösa situation på bästa
möjliga sätt! Ett stort vitt paraply kan trots allt vara en bra idé att införskaffa.

♡ FYSISKA PRODUKTER
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Det är alldeles för lätt hänt att bilderna från USB minnet blir liggande på datorn..
Och ni är inte ensamma! Bristen på ideér, tiden som inte räcker till, vardagen som
rullar på eller helt enkelt den enorma djungel av valmöjligheter som nns att göra
med en bild. Låt mig nnas vid er sida i hela processen. Från fotografering - till
färdiga produkter i ert hem. Hos mig nns möjligheten att beställa vackra
fotoprodukter av hög kvalité.

En värdefull investering i er bröllopsdag ♡

