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BRÖLLOPSFOTO
Bröllopsdagen är en av de största och mest minnesvärda dagarna i livet. Därför
känns det alltid väldigt ärofyllt att som fotograf få arbeta tillsammans med ett
brudpar och skapa minnen för livet!

PAKET#1 – PORTRÄTT
Planering/konsultation samt fotografering i två timmar.
Pris: 5 000 kr | Antal bilder: ca 50

PAKET#2 – PORTRÄTT+VIGSEL
Planering/konsultation, provfotografering, porträttfotografering i två timmar samt
under och i anslutning till vigseln.
Pris: 7 500 kr | Antal bilder: ca 150 exkl provfotograferingen

PAKET#3 – PORTRÄTT+VIGSEL+FEST
Planering/konsultation, provfotografering, porträttfotografering i två timmar,
fotografering under och i anslutning till vigseln samt ytterligare två timmar, som
kan förläggas antingen till förberedelser eller middag.
Pris: 9 500 kr | Antal bilder: ca 250 exkl provfotograferingen

BACKSTAGE
backstage.esra.nu är den egenutvecklade webbaserade plattform som jag använder
för att dela foton och video med er. När ni väljer att anlita mig till ert bröllop får ni
varsitt inlogg hit och sedan använder vi denna plattform för planering, bildlagring
och utvärdering – alltså under hela processen. Tidigare kunder har varit mycket
nöjda med konceptet.
På detta vis kan jag leverera bilderna snabbt och ni är alltid uppdaterade med
senaste versionerna. Bilderna lagras tryggt och säkert och ni kan alltid nå dem för
att snabbt och enkelt kunna visa upp dem för vänner och bekanta.

Om ni väljer PAKET#2 eller #3 planerar vi för ett första möte, där syftet är att
vi ska lära känna varandra och tillsammans diskutera och bestämma vilken
typ av fotografering ni önskar och vilken stil. Jag berättar hur jag jobbar och vi
genomför även en provfotografering, så att vi ska känna oss tryggare och bli mer
avslappnade och effektiva under själva bröllopsdagen. Väljer ni PAKET#1 gör vi
endast en muntlig avstämning före fotograferingen.
Jag fotograferar i första hand i befintligt ljus och med två kamerahus, samt med
personlighet, professionalism och stor omsorg om detaljer.
Framför allt handlar fotograferingen om att ni och vi ska ha roligt och tillsammans
skapa minnen för livet. Se därför till, när ni planerar dagen, att avsätta ordentligt
med tid för fotograferingen och glöm inte att räkna in transporttid!
Vid intresse, tveka inte att höra av er, så finns mer information att tillgå!

OBS: alla priser är inkl. moms och gäller för åren 2017 och 2018. I priserna ingår arbetstid för fotografering,
utrustning, efterbehandling av foton samt sammanställning och leverans av digitala bilder.
Vid fotografering utanför Linköping eller Eksjö kommun debiteras 30 kr/mil eller tågbiljettkostnad.
Fotoalbum och storformatsutskrifter kan bistås med, diskuteras utifrån era önskemål.
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