
BRÖLLOPSFOTO PRISLISTA 2014

Vi har tre olika paket att välja mellan och priserna för 2014 börjar på 6 500 kr för tre 
timmars bröllopsfotografering, heldag fram till sent efter midnatt från ca 20 000 kr. I 
samtliga paket ingår högupplösta digitala bildfiler.

För andra typer av porträttfotograferingar för privatpersoner börjar priserna på 3 000 kr för 
studiofotograferingar och fotograferingar på andra platser från 4 500 kr.

Självklart kan vi erbjuda olika album, tackkort och Coffee-Table böcker att välja mellan, 
samtliga med hög kvalité men i olika prisklasser och format.

För kommersiella, redaktionella och övriga uppdrag, håller vi marknadsmässiga priser i nivå 
för branschen med BLF:s alternativt SFF:s riktprislistor.

Vi är medlemmar i Svenska Fotografers Förbund (SFF), samlingsplatsen för Sveriges bästa 
bröllopsfotografer, fotografer, vigselfotografer.

Välkommen att höra av dig för att få mer information om hur just er bröllopsfotografering 
blir en kul och spännande upplevelse! Vi reser gärna både inrikes och utrikes för att få vara 
med och fotografera fantastiskt vackra bröllopspar!

Vill du veta mer, kontakta oss via e-post för att få veta våran tillgänglighet och för att 
erhålla en fullständig prislista.



Tre bröllopspaket att välja på

Lilla - paketet
Detta är vårt minsta paket innehållande 3 timmars fotosession, inkluderande förberedande 
fotosession och porträttfotografering.

Mellan - paketet
Detta är vårt mellanstora paket som innehåller 5 timmars fotografering Vi lägger upp dessa 
5 timmar så som det bäst passar er. 

Stora - paketet
Detta är vårt största paket där vi följer er i 12 timmar under dagen och ger dig en detaljerad 
dokumentation av hela ditt bröllop. Allt från tid hos frisören och förberedelser tillsammans 
med brudtärnan och best man till ceremoni, fest med tal och brudvalsen. 

I samtliga paket ingår personligt möte med förfotografering och av fotografen utvalda
bilder från pre shoot (digitala, högupplösta redigerade i färg och svartvitt.)

Leverans av bilder
Bilderna vi levererar är efterbehandlade för bästa möjliga resultat. De levereras inom ca fyra 
veckor från beställning. Avgifter för porto vid bildleverans tillkommer.



Fotoböcker

Tackkort

Startpris för 30st tackkort startar på 950kr. Format och korttyper för tackkort är 10x15cm 
eller 10x21cm. Tackkorten finns även som dubbelsidiga i samma format som ovan. Pris för 
efterföljande kort är från 10kr till 20kr. Korten skickas direkt från Crimson och frakt 
tillkommer på alla priser. Meddela vid bokningen om ni är intresserade av tackkort.
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