
Bröllop
PrislistaFörstoringar

9x12   175:-
13x18      295:-
15x21     350:-
18x24    395:-
20x30    595:-
Monterade på kartong
30x40    950:-     
40x50  1250:-
50x60  1950:-

Digitala filer 
Högupplösta färdigställda 

1 st   950:-
5 st   2100 :-
10 st  3800 :-
20 st  5200 :-

Album

1. (18x20) cm ink. 10st 9x12 cm 
   1500 :-

2. (24x26 ) inkl 15 st 13x18 cm 
   3075:-

3.  (24x26)  inkl. 8 st 13x18 + 
14 st 9x12 cm  4175:-

Användningsrätt:
I priset ingår rätten att fritt använda bilderna för privat bruk. 
För all annan användning, exempelvis publicering på internet 
eller redaktionella sammanhang, krävs fotografens samtycke 
samt namnangivelse.

Priserna gäller med reservation för ändringar:

Tackkort
Manuella kopierade bilder som mon-
ters i takckortsfoldrar inkl. kuvert.
1 st  150:-/st
2 st  125:-/st
10 st  45:-/st
20 st   40:-/st
30 st  35:-/st
40 st  30:-/st

Hägernäsvägen 9 183 66 Täby
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Användningsrätt:
I priset ingår rätten att fritt använda bilderna för privat bruk. 
För all annan användning, exempelvis publicering på internet 
eller redaktionella sammanhang, krävs fotografens samtycke 
samt namnangivelse.

Priserna gäller med reservation för ändringar:

Paket B
-  Planeringsmöte innan bröllopet 
-  1 tim fotografeirng
-  Bildvisning
-  Album 18x20 inkl. 8 st 9x12
- 10 st tackkort
- 1 st 20x30 förstoring

Pris: 5200 :-

Studiofotografering
- 1 timmes fotografering
- Bildvisning (en annan dag/kväll efter bröllopet för 
val av bilder)
- 4 st 9x12 i folder

Pris: 1500:-

Fotografering på valfriplats

I bröllopsfotograferingen ingår planeringsmöte 
inför bröllopsdagen då vi går igenom upplägget 
för dagen samt vad för bilder ni tänkt er.
Efter bröllpet ses vi för bildvisning för vilka bilder 
ni vill köpa. Extra fotograferings tid

1295:-/tim

Paket C
- Planeringsmöte innan bröllopet
- 3 tim fotografering
- Bildvisning
- Fotobok inkl 23 bilder
- Tackort 15 st

Pris: 9500:-

Paket A
- Planeringsmöte innan bröllopet
- 1 tim fotografeirng på valfri plats.
- Bildvisning
(Förstoringar, digitala filer tillkommer enligt 
prislistan)

Pris: 3000 :-


