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Bröllopsporträtt  Vi träffas i en miljö som ni känner mycket för och där ni känner er bekväma. 
En längre fotografering av er som brudpar samt med följe som tärnor och bestman om så önskas. 
Fotograferingen pågår i ca 90 minuter. Ni väljer själva om ni vill träffas före eller efter vigseln för att 
ta era bröllopsporträtt. I priset ingår ca 100 högupplösta bilder. Bilderna är högupplösta och fint och 
varsamt redigerade.

Pris: 5000 kr

Stor bröllopsfotografering  För dig som vill ha en porträttfotografering samt foto-
grafering i kyrkan och på trappan. Ni väljer själva om ni vill träffas före eller efter vigseln för 
att ta era bröllopsporträtt. I priset ingår ca 300 högupplösta bilder. Bilderna är högupplösta 
och fint och varsamt redigerade.
 
Pris: 9000 kr

Bröllopsfotografering Lyx  För er som vill ha det extra och fånga hela er fantastiska dag på vackra 
bröllopsbilder. Mitt mål är även att föreviga stora som små händelser, stora som små detaljer. Vi fångar 
skratten och glädjen, vi fångar tårarna och lyckan. 
Från frisören på morgonen, vigselakt, mingel med släkt och vänner till första skålen på bröllopsfesten. Ni 
bestämmer vilket upplägg som passar er bäst.

I priset ingår 6 timmars fotografering, bokningsmöte samt ca 400 högupplösta bilder.Bilderna är högup-
plösta och fint och varsamt redigerade.
 
Pris: 13 000 kr

Bröllopsporträtt Mini  En kortare fotografering där det enbart är ni som bröllopspar och 
eventuella barn som blir fotograferade. Fotograferingen pågår i ca 45 minuter. I priset ingår ca 
50 högupplösta bilder. Bilderna är högupplösta och fint och varsamt redigerade.

Pris: 3500 kr



Bokning
I samband vid bokning av bröllopsfotografering betalas en avgift på 25% av totalsumman. Avgiften betalas för att bokningen ska 
vara giltig. Bokningsavgiften återbetalas inte vid avbokning, den betalas endast tillbaka om det finns ett giltigt sjukintyg. Bokning-
savgiften dras av från slutsumman som betalas i samband med att bilderna är klara för leverans. 

Tänk på att ljuset ofta är väldigt vackert på eftermiddagen och kvällen, om  det finns möjlighet så lägg gärna porträttbilderna vid 
denna tidpunkt.

Produkt
Alla bilder levereras högupplösta vilket innebär att ni själva kan framkalla era bilder. Det går även bra att betälla produkter från 
mig, jag gör fina album till kunderna på Fine art papper, tackkort och förstoringar. Kontakta mig för prisuppgift.

Kontakta mig för prisuppgift. 

Leverans
Bilderna levereras till er på USB-minne 4-6  veckor efter bröllopet. Ibland publicerar jag ett smakprov av bilderna på min hemsida 
och på min facebook företagssida (inga personer namnges), om du som kund inte vill att dina foton ska synas, vänligen meddela 
detta vid bokningstillfället. 
 
För mer info och villkor: http://blickfoto.se/villkor/

Bra att veta




