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BröllopsfotograferingBröllopsfotograferingBröllopsfotograferingBröllopsfotografering::::    
Paketen nedan är bara exempel och är inte alls huggna i sten. 
 
BronsBronsBronsBronspaketetpaketetpaketetpaketet    ----    3939393995:95:95:95:----        
Planering av fotografering med brudparet. 
Fotografering innan eller  efter vigsel i miljö som väljs av er, alternativt i min studio. 
15151515sssstttt högupplösta bilder på CD. 
    
SilverSilverSilverSilverpaketet paketet paketet paketet ––––    5555995:995:995:995:----    
Bronspaket plus nedan: 
Fotografering under förberedelserna. I möjligaste mån fotograferas både brud & brudgum. 
Fotografering under vigseln. 
30st 30st 30st 30st högupplösta bilder på CD. 
 
GuldpGuldpGuldpGuldpaketet aketet aketet aketet ––––    11110000995:995:995:995:----    
Brons & Silverpaket plus nedan: 
Fotografering vid ankomst till fest/middag. 
Fotografering under festen fram tills att brudparet åker till sin svit. 
100st 100st 100st 100st högupplösta bilder på DVD. 
Två printade bilder i storleken 30 x 40cm. 
Fotobok med hårda pärmar i liggande A4-format på 24 sidor. 
 
I samtliga paket så läggs bilderna upp i ett webbgalleri på min hemsida, där ni i lugn och ro kan välja vilken eller vilka 
bilder ni vill ha printade. 
    
Övrigt:Övrigt:Övrigt:Övrigt: 
Morgongåva  - 495:-  (Möjlighet till studio finns, kostnad för eventuell lokalhyra tillkommer) 
Fotobok med hårda pärmar i liggande A3-format på 24 sidor – 3395:- 
Fotobok med hårda pärmar i liggande A4-format på 24 sidor – 2995:- (ingår i guldpaketet) 
Fotobok med hårda pärmar, kvadratisk 30x30 cm på 24 sidor – 3195:- 
Fotobok med hårda pärmar, kvadratisk 20x20 cm på 24 sidor – 2895:- 
Fotobok med mjuka pärmar, A5 190x145mm på 16 sidor - 1895:- 
Fotobok med mjuka pärmar, A5 145x100mm på 16 sidor - 1795:- 
Det går att lägga till fler sidor i fotoböckerna, kontakta mig för offert! 
Bokningsavgift på 1000:- ingår i ovanstående paket! (dras av på slutfakturan) 
För printade bilder, tackkort, mm. Kontakta mig för offert! 
Milersättning, boende och mat tillkommer på samtliga paket om bröllopet är utanför Karlskrona kommun. 
    



2013-05-30 

 

PorPorPorPorträttträttträttträtt----, Modell, Modell, Modell, Modell----fotograferingfotograferingfotograferingfotografering:::: 
Grundpaket - 695:- för en person! 
Fotografering i miljö som du själv väljer alternativt i min studio. (en – två timmar)  
    
BarnBarnBarnBarn----BabyBabyBabyBaby----fotograferingfotograferingfotograferingfotografering:::: 
Grundpaket - 995:- för en person! (En valfri printad bild ingår, 12x20cm) 
Fotografering i miljö som du själv väljer alternativt i min studio. (en – två timmar)  
 
FotouppdragFotouppdragFotouppdragFotouppdrag    ----    övrigtövrigtövrigtövrigt 
Fotografering - 495:-/h (minst en timme) 
Digital bearbetning till färdiga bilder - 295:-/h (minst en timme) 
Beställda digitala bilder levereras på CD/DVD. 
 
Prisexempel printade bilder:Prisexempel printade bilder:Prisexempel printade bilder:Prisexempel printade bilder:    
50 x 70cm – 499:- 
30 x 40cm – 359:- (två ingår i guldpaketet) 
21x30cm – 199:- (Portfoliestorlek) 
20 x 26cm – 199:- 
15 x 20cm – 139:- 
10 x 15cm – 69:-  
Om du vill ha fler än en kopia så lämnar jag 50% rabatt på efterföljande kopior! 
Skriver själv ut alla bilder upp till A3 (483x329 mm) för full kontroll på bilden innan leverans! 
 
Canvas:Canvas:Canvas:Canvas:    
50x70cm – 1495:- 
50x50cm – 1475:- 
30x40cm – 1295:- 

Tackkort:Tackkort:Tackkort:Tackkort:    
Enkla inklusive kuvert: 1-15 =22:- /st.    16-30 =18:- /st.    31-> =15:- /st. 
 
Digitala bilder:Digitala bilder:Digitala bilder:Digitala bilder:    
Lågupplösta med logga för användning på internet – 99:- 
Högupplösta utan logga – 299:- 
Paketpris går alltid att ordna, kontakta mig för offert. 
Kan även scanna in dina papperskopior (upp till A4) till digitala bilder – 99:- 
 
 
Samtliga priser är inklusive moms!Samtliga priser är inklusive moms!Samtliga priser är inklusive moms!Samtliga priser är inklusive moms!    
För övriga önskemål, kontakta mig för offert! 
Jag retuscherar bilderna vi tagit, sedan lägger jag upp dom i ett webbgalleri på min hemsida, där du sedan i lugn och ro kan 
välja vilken eller vilka av bilderna du vill ha printade.  
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