
bröllop 2017



bröllopsfotografering Halvdag 6 timmar  Porträttfotografering, vigselceremonin, mingel & middag. I priset ingår ett planeringsmöte, 
ca 300 högupplösta bilder. Bilderna är fint och varsamt redigerade.
Pris: 13 000 kr

bröllopsporträtt1 timme En kortare fotografering där det enbart är ni som bröllopspar som blir fotograferade. I priset ingår ca 50 högup-
plösta bilder i färg som är  fint och varsamt redigerade.
Pris: 5000 kr

* priserna gäller även vid borgerlig vigsel. Vill du ha ett annat upplägg kontakta mig för offert, priserna 
utgår dock från paketen ovan.

bröllopsporträt plus En längre fotografering av er som brudpar samt med eventuella barn och följe som tärnor och bestman om så önskas. 
Eller om ni som par helt enkelt vill ha fler bilder på bara er. Fotograferingen pågår i ca 90 minuter. I priset ingår ca 100 högupplösta bilder i färg. 
Bilderna är högupplösta och fint och varsamt redigerade.
Pris: 6000 kr

porträtt & Vigsel3 timmar Porträttfotografering, vigselceremoni, lyckönskningarna efter vigsel.   I priset ingår ett planeringsmöte,  
ca 150 högupplösta bilder i färg. Bilderna är fint och varsamt redigerade.
Pris: 9000 kr

bröllopsfotografering Heldag10 timmar Porträttfotografering, vigselceremonin, mingel, middag och fest. 
I priset ingår ett personligt planeringsmöte, ca 500 högupplösta bilder. Bilderna är fint och varsamt redigerade. 

Pris: 19 000 kr 



Bra att veta

   

Bokning
I samband vid bokning av bröllopsfoto-
grafering betalas en avgift på 25% av total-
summan. Bokningsavgiften återbetalas inte 
vid avbokning, den betalas endast tillbaka 
om det finns ett giltigt sjukintyg. Bokn-
ingsavgiften dras av från slutsumman som 
betalas i samband med att bilderna är klara 
för leverans. 

Leverans
Bilderna levereras till er på USB-minne 
4-6 veckor efter bröllopet. Ibland publi-
cerar 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, vän-
ligen meddela detta vid bokningstillfället. 
 
För mer info och villkor: http://blickfoto.
se/villkor/



Bra att veta
Planering
Tänk på att ljuset ofta är väldigt vackert på efter-
middagen och kvällen, om det finns möjlighet så 
lägg gärna porträttbilderna vid denna tid. 

Se till att ni har god tid till porträttfotograferingen. 
Ca 1 1/2 -2 timmar brukar vara lagom. I de stora 
paketen kan det också vara värt att gå ifrån festen 
en stund och fotograferas i vackert kvällsljus. 




