
Bronspaketet passar er som enbart vill boka fotograf till att ta era bröllopsporträtt.
Restriktion: Under högsäsong (maj-september) kan detta paket bokas tidigast 5 månader i förväg.

I bronspaketet ingår:
- 1 timmes fotografering
- Printkredit till ett värde av 1 500 kr
- Konsultation där vi träffas och 
  pratar om era önskemål

Prispaketen
Prispaketen är ett förslag på upplägg, med förmånliga och rabatterade priser. Det går 
givetvis att skräddarsy sitt eget paket. Kontakta mig med era specifika önskemål så 
skickar jag en offert.

Printkredit
Med printkredit väljer du själv hur du vill spendera den. Det går antingen att köpa 
högupplösta bilder, lågupplösta bilder, framkallningar eller album. Ni kan också 
variera och köpa några av varje. Priser för digitala bilder, framkallningar, album och 
dylikt finns på sista sidan.
Du behöver inte använda all printkredit på en gång, du kan ha den innestående i upp 
till 1 års tid. 
Det går givetvis att köpa till extra printkredit. Eller varför inte önska sig i 
bröllopspresent?

Reseersättning
Reseersättning tillkommer med 35 kr/mil utanför Norrköpings kommun.

Delbetalning
Jag erbjuder upp till 3 månaders räntefri delbetalning för de större paketen. Kontakta 
mig för mer information.

Bronspaketet

Information

3 000 kr

Bröllop 2014



Under 5 sammanhängande timmar hinner jag fotografera porträtt, vigsel, riskastning och 
gratulationer samt mingel och brudskål.
Alternativt är jag med er från förberedelserna fram till avfärden från kyrkan, beroende 
på hur ni väljer att disponera tiden.

I guldpaketet ingår:
- 5 timmars fotografering
- Printkredit till ett värde av 6 000 kr
- Konsultation där vi träffas och 
  pratar om era önskemål
- Provfotografering inkl 5 lågupplösta, 
  digitala bilder för privat bruk

Guldpaketet

11 000 kr

MITT 
POPULÄRASTE

PAKET

Under 3 sammanhängande timmar hinner jag fotografera era porträtt och er vigsel, samt 
gratulationer och riskastning.
Alternativt är jag med under förberedelserna och fotar sedan era porträtt, beroende på 
hur ni väljer att disponera tiden.

I silverpaketet ingår:
- 3 timmars fotografering
- Printkredit till ett värde av 3 000 kr 
- Konsultation där vi träffas och 
  pratar om era önskemål

Silverpaketet

6 000 kr



Under 8 sammanhängande timmar hinner jag fotografera porträtt, vigsel, riskastning 
och gratulationer, mingel och brudskål samt en del av bröllopsmiddagen. 
Alternativt är jag med er från förberedelserna fram till middagen börjar, beroende på 
hur ni väljer att disponera tiden.

I diamantpaketet ingår
- 8 timmars fotografering
- Printkredit till ett värde av 9 000 kr
- Konsultation där vi träffas och 
  pratar om era önskemål
- Provfotografering inkl 5 lågupplösta, 
  digitala bilder för privat bruk

Diamantpaketet

16 000 kr

Under 12 sammanhängande timmar hinner jag fotografera 
förberedelser, porträtt, vigsel, riskastning och gratulationer, mingel och brudskål samt 
bröllopsmiddagen och en del av bröllopsfesten. Detta paket ger er en heltäckande 
dokumentation av er stora dag.

I platinapaketet ingår
- 12 timmars fotografering
- Printkredit till ett värde av 15 000
- Konsultation där vi träffas och 
  pratar om era önskemål
- Provfotografering inkl 5 lågupplösta, 
  digitala bilder för privat bruk

Platinapaketet

25 000 kr

ALLA DELAR AV
BRÖLLOPSDAGEN



Tillval
Bilder
Högupplösta bilder 150 kr/st
Lågupplösta bilder 75 kr/st

Framkallningar
6x9 cm    20 kr/st
10x15 cm    30 kr/st
15x15 cm    40 kr/st
13x18 cm    50 kr/st
15x21 cm    60 kr/st
18x24 cm    70 kr/st
21x30 cm    80 kr/st
(Frakt tillkommer med 60 kr)

30x40 cm    120 kr/st
40x50 cm    170 kr/st
50x70 cm    220 kr/st
70x100 cm    320 kr/st
(Frakt tillkommer med 80 kr)

Canvas
20x30 cm    450 kr/st
30x30 cm    550 kr/st
30x40 cm    650 kr/st
40x50 cm    750 kr/st
50x50 cm    850 kr/st
50x70 cm    1 200 kr/st
70x70 cm    1 300 kr/st
70x100 cm    1 500 kr/st
(Frakt tillkommer med 100 kr)

Tackkort
KOLLAGE - 15x15 cm   30 kr/st
KUL - 10x21 cm    35 kr/st
KLASSISK - 10x15 cm   25 kr/st
(Frakt tillkommer med 60 kr)

Album
Standard - 30x30 cm 24 sidor 
med läder- eller satinomslag  1 800 kr

Standardalbumet lämpar sig bäst för brons- och 
silverpaketet eller motsvarande omfattning.

Lyx - 30x30 cm 50 sidor 
med läder- eller satinomslag  2 700 kr

Lyxalbumet lämpar sig bäst för guld-, diamant- 
och platinapaketet eller motsvarande omfattning.

Personlig gästbok 20x15 cm
med spiralrygg    600 kr

Priset är exklusive fotografering. Bilderna till 
gästboken tas vid provfotograferingen. Alternativt 
bokas en separat porträttsession.

Morgongåva
40 min fotografering
5 framkallningar 21x30 cm  1 300 kr
(Eventuell hyrkostnad för hotellrum tillkommer)

Prislistan gäller fr o m 2013-10-01 och tills vidare, med reservation för ändringar.


