
BRÖLLOP
p r i s l i s t a  2 0 1 6



TILL ATT BÖRJA MED

Varje bröllop är unikt. Varje brudpar är speciellt för mig.
Jag vill vara med på ert bröllop och dokumentera det som är ni.

Jag vet hur mycket det är att tänka på inför ett bröllop, och hur mycket extra 
kostnader som gärna smyger sig på. Därför har jag gjort det enkelt och inklu-
derat så mycket som möjligt från början i mina priser.
- Det är viktigt för mig att vi träffas innan och pratar igenom dagen. Jag vill 
veta så mycket som möjligt om er, och era drömmar om dagen.
-  Alla bilderna från dagen högupplösta, i färg. Ett urval även i svartvitt. Hur 
många bilder det blir varierar så klart. Men räkna med ungefär 100 st/timme.
- Bilderna presenteras sedan i ett privat webgalleri, som ni kan behålla för er 
själva eller bjuda in nära och kära till.
- Upp till 70 st tackkort ingår också i alla mina paket.



PRISER

5 timmar - 17 000 kr
exempelvis förberedelserna, porträtt, vigsel, brudskål

8 timmar - 22 000 kr
exempelvis förberedelserna, porträtt, vigsel, brudskål, middag samt tal

12 timmar - 28 000 kr
exempelvis förberedelserna, porträtt, vigsel, brudskål, middag och hela festen fram till tårtan skärs 

Varje paket innehåller en porträttdel som varar i 1,5 timme, så det behöver ni planera in när under 
dagen det passar er bäst. 

TILLVAL
Lägg till mer tid på ert paket

2000kr/timme

Resekostnader
Sverige 1500 kr 

Skandinavium 2500 kr
Europa 6500 kr

Resten av världen 8500 kr

RABATT
Jajemen, du läste rätt! 

Gifter ni er en annan dag än lördag så gäller 3500 kr 
rabatt på alla mina paket.

D v s söndag-fredag är fynddagar!



VAD HÄNDER SEN?

Efter fotograferingen så tar jag hand om era bilder på bästa sätt (t ex backup:ar åt 
höger och vänster). .

Inom 8 veckor efter fotograferingen, så kommer jag leverera bilderna till er. Och 
då bokar jag gärna in ett möte med er, där jag kan visar mina favoriter och vi kan 

smälta alla intryck tillsammans.
Hur många bilder det är beror självklart på hur lång tid ni har bokat mig. Kort tid 

= massor med bilder, lång tid = enormt mycket bilder. 
Bilderna kommer vara lättredigerade, och på ett sätt som jag tycker dels är smick-

rande för bilden. Men också på ett varierande sätt, så att ni har många varianter 
att välja mellan. 

Sen till sist ska ni nu också bestämma vad ni ska göra med era bilder!
Jag rekommenderar verkligen att göra ett album av något slag. 

Valmöjligheterna är oändliga för att ni ska få ett album som matchar er och eran 
bröllopsdag. Och jag hjälper er gärna på traven med att hitta något riktigt bra. 

Men alla såna saker kommer jag visa er, och prata om på en s.k. bildvisning. Och 
alla beställningar som görs under det mötet, ger jag dessutom 10% rabatt på.



FINSTILT

Dagen går inte att styckas upp, utan bokar ni mig för 5 timmar, så är jag med är 5 timmar i rad. Inte 
3 timmar i början, och 2 timmar i slutet

Vid fotograferingar längre än 5 timmar behöver jag få i mig lite näring för att orka hänga med i ert 
tempo. På dom allra flesta ställena är det helt ok för köket att slänga ihop en enkel tallrik som jag 

kan äta på en bra plats där jag inte stör någon. Alternativet är att jag måste äta någon annanstans, och 
då finns det en överhängande risk att jag missar något, och det vill vi ju inte ska hända. 

Alla priser är inkl 25% moms, och reseersättning kan tillkomma vid fotograferingar långt bort. Detta 
kan också variera beroende på hur länge ni bokar mig. Vid långa fotograferingar kan detta bakas in i 

priset.

Under högsäsong, maj-september, bokar jag endast kortare paket (under 5 timmar) 6 veckor innan 
aktuellt datum. Längre paket bokas så klart så tidigt som möjligt så att jag säkert kan vara med er 

under eran dag!

Vid bokningen skrivs kontrakt mellan kund och fotograf, och när kontraktet är påskrivet skickas 
bokningspaketet första delfaktura på 5000 kr. Delfakturan ska vara betald för att bokningen skall 

vara giltig.



BOUDOIR
Som bröllopskund hos mig har du rabatt på en boudoirsession.  

Säg till om du är nyfiken, så berättar jag gärna mer.



F O T O G R A F  E M I L I A


