
Pris – Bröllopsfotografering 2016 

 

____________________________________________________________________________ 

I alla paket ingår detta: 

*Rådgivning & planering. Finns möjlighet träffas vi. 

*Ett X antal högupplösta redigerade bilder på fil som ni själva kan använda till det ni vill, vilket är väldigt smidigt. Dela 

med er till släkt & vänner, framkalla papperskopior till ert fotoalbum, tackkort, gör ett bildspel, canvastavlor eller gör en 

fotobok. Det finns många möjligheter. Bildfilerna levereras över internet. 

*Samma antal bildfiler fast lågupplösta som passar för användning på internet.  

*Leverans av bilderna ca 4-8v efter fotograferingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Paket ETT                                                                                                                                                                                              
1,5 timme 

Minsta paketet som är anpassat till porträttfotografering.                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                       

Här hinner vi få riktigt vackra bilder på er båda i en valfri miljö.  

Fotografering ca 1 1/2 sammanhängande timmar.  

Ca 40 bilder på digital bildfil (högupplösta redigerade jpg) 

App album som ni kan dela med nära & kära. 

1 st 30x40cm förstoring, tryckt på matt papper av finaste kvalité. 

                                                                                    3995:- 

_______________________________________________________________________ 

 

http://studioamren.se/wp-content/uploads/2015/12/R7B2707.jpg


Paket TVÅ                                                                                                                                                                                                 
3 timmar 

Perfekt paket för porträtt, vigsel samt gratulationer 

Fotografering ca 3 sammanhängande timmar.  

Ca 70 bilder på digital bildfil (högupplösta redigerade jpg) 

App album som ni kan dela med nära & kära. 

1 st 30x40cm förstoring, tryck på matt papper av finaste kvalité. 

                                                                                6995:- 

_______________________________________________________________________ 

 

http://studioamren.se/wp-content/uploads/2015/11/R7B6979.jpg


Paket TRE                                                                                                                                                                                                 
5 timmar 

Detta paket passar utmärkt för fotografering av förberedelser, porträtt, vigsel samt gratulationer. 

Fotografering ca 5 sammanhängande timmar.  

Ca 100 bilder från dagen  på digital bildfil (högupplösta redigerade jpg) 

App album som ni kan dela med nära & kära. 

1 st 30x40cm förstoring, tryckt på matt papper av finaste kvalité. 

                                                                                   10 995:- 

_______________________________________________________________________ 

 

http://studioamren.se/wp-content/uploads/2015/08/R7B6900.jpg


Paket FYRA                                                                                                                                                                                                                  
8 timmar 

På 8 timmar hinner vi med förberedelser, porträtt, vigsel, gratulationer, brudskål samt en del av middagen. 

Fotografering ca 8 sammanhängande timmar.  

Ca 200 bilder från dagen  på digital bildfil (högupplösta redigerade jpg) 

App album som ni kan dela med nära & kära. 

1 st 30x40cm förstoring, tryckt på matt papper av finaste kvalité. 

                                                                                     15 995:- 

 ____________________________________________________________________________ 

 

 

  

 

http://studioamren.se/wp-content/uploads/2015/12/R7B9291.jpg


Paket FEM                                                                                                                                                                                                      
10 timmar 

Mitt mest exklusiva paket med hela 10 timmars fotografering! Jag är med er från att klänningen kläs på till middag & er 

första dans som gifta. Perfekt för er som vill fånga varje detalj av er dag! 

Fotografering ca 10 sammanhängande timmar.  

Ca 300 bilder på digital bildfil (högupplösta redigerade jpg) 

App album som ni kan dela med nära & kära. 

1 st 40x50cm förstoring, tryckt på matt papper av finaste kvalité. 

     22 495:- 

 ____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



Lilla fotograferingen: 

Här fotograferar jag er i ca 1 1/2 sammanhängande timmar.                                                                                                               

Här ingår inga bilder, utan ni efterbeställer bilder, digitala bildfiler eller papperskopior styckevis från ett webbalbum  jag 

skickar till er 4-8v efter fotograferingen.  

      1 495:- 

 ____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Varmt välkomna med er bokningsförfrågan! 

 

 

♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥   

 

http://studioamren.se/wp-content/uploads/2015/08/R7B6767.jpg


 

♥  BOKA FOTOGRAFERING: 

Vid bokning av paket betalar ni en handpenning på 25% av paketpriset.                                                                      

Resterande betalas med fakturan, som följer med när jag skickar bilderna till er.                                                         

Fakturan ska betalas inom 14 dagar.  

Väljer ni lilla fotograferingen där endast fotografering ingår betalar ni 25% av grundpriset på fotograferingen.                                                                                                                                                                         

Här köper ni sedan bilder styckevis. Ni väljer digitala bilder på fil som ni laddar hem från internet eller tryckta 

papperskopior som ni beställer av mig.                                                                                                                                                                    

Se prislista längst ner. 

I alla mina bokningar skriver vi ett avtal för er & min säkerhet. Jag sänder er ett formulär via mail som ni fyller i & 

skickar tillbaka. När handpenningen & formuläret är klart har vi ett avtal & er bröllopsfotografering är bokad. 

_______________________________________________________________________ 

Avbokning: 

                                                                                                                                                                                              

Vid avbokning återbetalas inte handpenningen.          

_______________________________________________________________________ 

Reseersättning: 

Jag utgår från Leksand & fotograferar främst där omkring. Finns det tid tar jag även åt mig fotograferingar i andra 

delar av Sverige. Vid bröllopsfotografering 5 mil från Leksand tillkommer reseersättning på 30kr/mil. 

GENOM ATT NI BOKAR MIG GODKÄNNER NI OVANSTÅENDE VILLKOR. 

FÖRETAGET INNEHAR F-SKATT. PRISERNA ÄR INKLUSIVE MOMS.                 



 

♥  PLANERING INFÖR FOTOGRAFERINGEN: 

 

Varje bröllopsfotografering är unik, det som finns kvar efter bröllopet är ringar, minnen & så klart fotografierna. 

Fotografierna som ni i framtiden kan titta på tillsammans med nära & kära & minnas tillbaka till en av era bästa 

dagar i ert liv! 

För att få till just denna dag på bild precis som ni vill ha det är det viktigt att vi tillsammans planerar & går igenom 

allt det praktiska inför bröllopsdagens fotografering.  

Vi planerar tillsammans via mail, telefon eller om möjlighet finns träffas vi & pratar igenom det praktiska kring 

fotograferingen. Ni får berätta om ni har några önskemål & funderingar på hur själva fotograferingen ska gå till. 

Har ni sett bilder ni gillar stuket på kan vi kolla över det idag. Jag är väldigt öppen för alla förslag & inga förslag 

är konstiga!  

Fundera på om ni vill bli fotograferade på någon speciell plats innan vi träffas. Bra att tänka på är att ska finnas 

två valmöjligheter vart fotograferingen ska göras. Vi kan inte styra över vädrets makter.....                                                          

Det behöver nödvändigtvis inte vara inomhus vid dåligt väder, men något skyddat.                                                                                

Allt för att detta ska vara helt klart inför den stora dagen då ni bara ska njuta & inte behöva tänka på något mer 

praktiskt gällande fotograferingen.                                                                                                                                         

Denna dagen kommer jag att finnas där för er & fotografera allt jag kommer åt!  

 

♥  VID FOTOGRAFERINGEN: 

 

Vid fotograferingen på bröllopsdagen fotar jag både hel-, halvkropp & detaljbilder av alla olika slag.                  

Ingen kameraskräck idag, this is once in a lifetime!!               

 

 

♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥   

 



 



 

♥  EFTER  FOTOGRAFERINGEN: 

 

 För paketen: 

Om ni väljer något av paketen ingår ett X antal digitala högupplösta bilder på fil, som ni själva enkelt framkallar. 

Dessa bildfiler levereras via internet.                                                                                                                                    

Ni kan självklart efterbeställa papperskopior styckevis av mig också om ni behöver hjälp med detta. Då väljer ni 

bland de bilder jag har skickat till er på digital bildfil.                                                                                                                                                                                      

Då tillkommer en extra kostnad, se prislistan längst ner för beställning av papperskopior. Ni som har beställt paket 

betalar 50% av prislistan på dessa bilder. 

_______________________________________________________________________ 

För lilla fotograferingen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

I lilla fotografering ingår endast fotograferingen.                                                                                                             

Jag skickar ett privat webbgalleri över nätet 4-6 veckor efter fotograferingtillfället där ni kan gå igenom bilderna i 

lugn & ro (kan under högsäsong  juni-september bli mellan 6-8 veckor beroende på arbetsbelastning) Där väljer ni 

vilka bilder ni vill efterbeställa.  

Välj mellan: 

Högupplösta bildfiler                                                                                                                                                              

Papperskopior                                                                                                                                                                     

Förstoringar  

_______________________________________________________________________ 

Bilder & Leverans:  

Med digitala högupplösta filer avses redigerade bilder i jpeg format som ni kan framkalla upp till 30x40cm/300dpi.  

Dessa bilder får ni använda fritt privat och det går givetvis att göra stora papperskopior, album, tackkort mm av 

dem.                                                                                                                                                                                    

Detta innebär att ni kan framkalla bilderna var ni vill & behöver inte gå via mig.                                                          

Alternativt skickar jag via posten om ni beställt tryckta papperskopior.                                                                                                                    

Jag sätter inte min logga på bilderna då jag tycker de är finare utan.                                                                              

Leverans av bilderna är ca 4-8v efter fotograferingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

De digitala bildfilerna levereras via internet.                                                                                                                                                                                                                          

 

♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥   



 

♥  EFTERBESTÄLLNING DIGITALA BILDFILER 

Högupplösta redigerade  jpeg digitala bildfiler.                                                                                                                                   

Varje bild levereras över internet. Du får även varje bild i webbanpassad storlek, passar för internet/ Facebook.                           

Med dessa kan ni sen beställa egna förstoringar på fotopapper upp till 30x40 cm.  

1-10 bilder 200 kr/ st  

11-20 bilder 180 kr/ st  

21-40 bilder 160 kr/ st  

41-80 bilder 140 kr/ st 

 

♥  EFTERBESTÄLLNING FÖRSTORINGAR  

10x15 cm 50 kr/ st  

13x18 cm 100 kr/ st  

20x30 cm 300 kr/ st  

30x40 cm 500 kr/ st  

40x50 cm 1 000 kr/ st  

50x70 cm 1 500 kr/ st 

♥  TACKKORT  

Design med era bilder och valfri text, inkl.vitt kuvert, olika modeller 10x21, 15X15 cm.  

1-20 st.............. 30 kr/st 

21-40 st............  25 kr/st  

41-80 st............ 20 kr/st  

100-  st............15 kr/st 

 

 

♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥   



Bilder på internet: 

Bilderna levereras färdigredigerade, högupplösta & får användas fritt för privat bruk.                                            

Bilderna levereras alltid även lågupplösta så att de passar att ladda upp på Internet.                                                       

Vid publicering av bilder på internet ska fotografens namn & hemsida alltid anges (Emma Erkers 

www.erkersfoto.se)                                                                                            

 Jag förbehåller mig rätten att publicera bilderna i skyltsammanhang på min hemsida och blogg, om annat ej 

överenskommits. 

_______________________________________________________________________ 

 

♥  ÖVRIG INFORMATION: 

 

Alla priser är inkl moms. Företaget innehar F-skatt.                                                                                                                 

Om du som kund inte skulle bli nöjd behöver du inte ersätta hela uppdragets kostnad, utan enbart handpenningen 

som ni betalde när ni bokade mig, vilket då var 25% av grund- eller paketpriset.                                                                                                                             

Detta innebär också att du som kund inte får några bilder från uppdraget.  

Upp till ett år efter leverans av bilderna kan brudparet beställa fler bilder. Efter det raderar jag råfilerna & 

behåller enbart kopior med sämre kvalité.  

 

 

Fotograf Emma Erkers 

  www.erkersfoto.se 

Innehar F-skattesedel 

 

http://www.erkersfoto.se/


 

 

           ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥  



                  

 

 

 


