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BRÖLLOPSPR I SER



det är 
DAGS

Är beslutet fattat, och ni håller på att plane-
ra en av de största dagarna i ert liv? Det är 
massor av bollar i luften och tretusen fråge-
tecken. Och det känns både som världens 
största glädje och ett stort frågetecken hur 
det här egentligen ska gå till?

Jag har fotograferat så länge jag minns, och 
bröllop har jag fotograferat i över 10 år. Och 
det är fortfarande något av det härligaste jag 
vet! Att få stå där, precis bredvid er, när ni 
säger ja till varandra är verkligen speciellt. 
Att få dela den här dagen med er, och få 
uppleva allt det här stora tillsammans med 
er, är något jag alltid känner stor tacksamhet 
inför. 

Det här är er stora dag, och jag vill veta allt 
om era planer. Vilka tankar har ni kring 
dagen? Vad är det viktigaste för er?  Och vad 
kan jag göra så att eran dag blir så där som 
ni vill?  
Med över 10 års erfarenhet med bröllopsfo-
tografering, så har jag lärt mig ett och annat 
som inte bara handlar om fotografering. Jag 
har även lärt mig ett och annat om bröllop 
överlag. Så känn er fria att använda mig som 
bollplank i alla möjliga frågor.
Fråga på bara!



P R I S E R

Fotografering i 12 timmar under bröllopsdagen, och alla bilderna sedan levererade högupplösta. På 12 tim-
mar så hinner vi med förberedelser, vigseln, porträtt, middag, tal, gäster, dans...

28  000 kr

 

Fotografering i 8 timmar under bröllopsdagen, och alla bilderna sedan levererade högupplösta. På 8 timmar 
så hinner vi med förberedelser, vigseln, porträtt och uppstarten av middagen.

23  000 kr

   
Fotografering i 5 timmar under bröllopsdagen, och alla bilderna sedan levererade högupplösta. På 5 timmar 

så hinner vi med porträttfotografering, vigsel och antingen brudskål eller lite förberedelser innan.

17  000 kr

Fotografering i 3 timmar under bröllopsdagen, och alla bilderna sedan levererade högupplösta. På 3 timmar 
hinner vi t ex med porträtt och vigseln. Men vill ni hellre göra något annat, så går det givetvis bra det med.

15  000 kr

heldag  12  timmar

stora halvdagen  8  timmar

lilla halvdagen  5  timmar

vigsel och porträtt  3  timmar



i mina
PAKET

Jag tänker som så här, att har man 
planerat och satsat på den här da-
gen, nog vill man ha det hela doku-

menterat då?? 
För let’s face it. 

När den här dagen är över, så är 
bilderna det ni har kvar. 

Det är dom som ni kommer plocka 
fram gång efter gång. År efter år.
Det här är bilderna som era barn 

och barnbarn ska titta på.
Summering. 

Det är rätt viktiga bilder det här.

I alla mina bröllopsfotograferingar ingår alla bilderna från dagen högupplösta. Hur många bilder det blir, 
beror ju så klart på hur länge ni vill ha med mig. Men många bilder blir det, det kan jag lova er!

Jag vill väldigt gärna träffa er inför bröllopet, och ha ett planeringsmöte. Antingen träffas vi hemma hos mig 
eller er, eller tar en fika ute på stan någonstans. Vi får en chans att lära känna varandra lite, och vi kan prata 
lite om upplägget och tidsplaner. 







Tusen TUSEN tack för bilderna! Tack också 
för att du är du och för att du förgyllde dagen 
med dig och “bara” med dina bilder. Jag vet 
att min fru också har svarat dig, men jag var 
tvungen att skriva av mig också!

Stort tack för en fantastisk dag och inte 
minst för att du bokstavligen talat förevi-
gade vårt bröllop med fantastiska bilder. 

I fredagskväll korkade vi upp en flaska 
bubbel och tittade igenom bildspelet. Varken 
Adam eller jag kunde sluta le och vi tycker 
att du har lyckats fånga hela dagen :)  

ASSÅ EMILIA!!!!

VILKA BILDER!!!!

Jag satt här och storbölade av lycka. Du 
har verkligen fångat oss, allt bus och all 
kärlek. Vi är så otroligt tacksamma och ser 
verkligen fram emot att få höra mer från dig  
se resten av bilderna.

kärleks
BREV



Tack tack TACK fantastiska och underbara 
du. Vi kunde ha inte ha önskat oss någon 
bättre som förevigade vår lycka och kärlek 
denna dag. Du har verkligen hittat varje 
litet ögonblick och du har gett oss mer än 
vi förväntade oss innan. Hela den dagen 
var magisk och kvällen fortsatte i samma 
glada, fantastiska och glädjefulla tecken. 
Många underbara tal, skratt, god mat och 
dans långt in på natten. Ler fortfarande vid 
tanken på den dagen.

Å Emilia,

Herre gud, det var så vackert!!!! Vilka bilder du har tagit, helt 
sjukt!! Jag grät mig igenom bildspelet som en stucken gris! På 
riktigt hulkade, Henke undrade om jag var glad eller bara helt 
förstörd!! Haha! Tror det är lite gravidhormoner on top of  
everything här också! Men det var av ren och skär lycka! Heeelt 
fantastiskt att få uppleva dagen igen på det sättet, du har gjort 
ett otroligt jobb! Vi är sååå glada och tacksamma att du ville 
vara med på vår dag! Och vi är mer än nöjda med bilderna!!! 
Och med vår dag, som inte på något sätt kunde blivit bättre! 
Och att den är dokumenterad på bästa sätt, vilket minne för 
resten av våra liv! 

Stort stort tack, kära du!



T I L LV A L

RESEERSÄTTN ING

Sverige 1500 kr
Skaninavium 2500 kr

Europa 6500 kr
Världen 8500 kr 

FÖRLOVNINGSB I LDER
2500 kr (inkl alla bilderna högupplösta)

BOUDOIR
Jag fotograferar mycket boudoir, och ger alla som bokat 

bröllop ett lite extra bra pris på mina boudoirfotografering-
ar. Fråga mig, så berättar jag mer

FÖRLOVNINGSB I LDER
2500 kr (inkl alla bilderna högupplösta)

ANDRE FOTOGRAF

Och varför ska vi betala mer för att ha en till, som gör 
samma sak som du redan gör? 
 
Jag skulle säga att det här med att ha en till fotograf  är 
helt klart underskattat! Och när man tänker på det, så 
är det egentligen ganska självklart. Jag kan bara vara på 
ett ställe åt gången. Så enkelt är det. Är vi två fotografer 
däremot så kommer hela dagen gå mycket smidigare. Vi 
kommer ha möjlighet att täcka upp på ett helt annat sätt. 
T ex vi kan fotografera förberedelserna på varsin plats 
samtidigt. En kan stå framme i kyrkan, och en står längst 
ner. En kan koncentrera sig på era gäster, och en kan fokus-
era på er. 
När jag fotograferar med andre fotograf, så brukar hen all-
tid vara med under den perioden av dagen som det är som 
mest stressigt. Och tillsammans kan vi jobba mer effektivt, 
så att ni får mer tid tillsammans med era gäster och njuta 
av dagen. Och dessutom kan jag tillägga att  två hjärnor 
tänker snabbare än en.

Andre fotografen jobbar med mig och hens bilder kommer 
bli behandlade av mig så att alla får samma redigering. 
Bilderna kommer även levereras av mig. 



och
SEN DÅ?

Efter bröllopet har jag en leveranstid på 8 veckor tills ni får tillgång till bilderna. Men om det är ok för 
er, lägger jag gärna ut någon liten glimt från er bröllopdag på t ex instagram eller Facebook. Men det är 
självklart frivilligt och ingenting ni måste gå med på.  
 
Bilderna som ni får av mig, kommer vara färdigredigerade och klara för tryck.  
Väldigt ofta så träffas vi en gång till efter bröllopet, och tittar på bilderna tillsammans. Samtidigt får ni titta 
på mitt sortiment av album, tryck, tackkort mm. Och bara snacka skit en liten stund så klart...  
 


