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BRÖLLOP
- unna dig planering, omtanke & kvalitet -

Ann-Sofie Didriksson
FOTOGRAF
Innehar F-skatt

+ Löpande rådgivning & kreativ idespåning
+ Planeringsträff med provfotografering
+ Digital planeringsavstämning dagarna för
+ Digitalt webgalleri
+ Alla bröllopsfoton i lågupplöst format (ca 50-75st/h)
+ Alla utvalda foton i högupplöst format
+ Redigering på samtliga ut+ Redigering på samtliga utvalda foton  
+ Leverans inom 4 veckor från ert urval
+ Digital back-up i 5 år 

Tillval: (fråga för prisförslag)
+ alla utvalda bilder även i svartvit (+2000kr)
+ Extra h på plats: 1495kr/h exkl bilder & 4350kr/h 
inkl 50 bilder/h

Ett Ett avtal mailas till er. Så snart ni återkopplat samt
betalat 25 % i reservationsavgift är ert datum bokat. 
Hela beloppet ska vara betald före bröllopsdagen.. 

Jag åker mer än gärna till Er. Skicka mig på äventyr!
Reseersättning tillkommer (42kr/mil + 350 kr/resetimme  
vid resor längre än 1h/enkel väg) samt ev mat/boende. 

Med mig som er bröllopsfotograf kan ni förvänta er att jag 
engagerar mig lite utöver det vanliga, planerar utifrån 
era önskemål samt är lättsam, lite tokig och kreativ på er 
stora dag :) Med tricks och små uppdrag anpassade efter 
er blir det bekvämt och naturligt framför kameran 
och ni kan bara njuta av er bröllopsdag. 
Hoppas vi ses! Hoppas vi ses! 

Ann-Sofie Didrikson (fd. Fryxell) 

Alla paket inkluderar:

Mina bästa tips:

Få stora beslut klara först.
Boka vigselplats, venues & fotograf
först då dessa är mest bokade.

Säkerställ att fotografen har två 
kameror ifall den ena går sönder. 

Det ska kännas bra! Det ska kännas bra! Träffas innan
så ni känner er trygga med
fotografen i fråga!

-när känslan varar för evigt!

9 995:-

19 995:-

14 995:- 

Upp till 5 sammanhängande timmar inkl. förberedelser, 
first look, porträtt inkl detaljbilder, vigsel samt gratulationer. 
Eller vigsel, gratulationer, brudskål, gruppbild, 
porträtt inkl detaljbilder, . 
Inkluderar upp till 400 bilder. 

 

Porträttsfotografering inkl. detaljbilder. 
Fotograferingen tar maximalt 90 min. 
Inkluderar upp till 75 bilder. 
 

Upp till 3h sammanhängande timmar med
porträttsfotografering inkl detaljbilder, vigsel, 
gratulationer & gruppbild. 
Inkluderar upp till 150bilder. 
 

Era viktigaste 5h

Magiska stunder 3h

Porträtt 90 min

24 995:-

Fotografering i 8 sammanhängande timmar inkl. 
förberedelser, first look, vigsel, gratulationer, gruppbild, 
brudskål, mingel, porträtt inkl detaljbilder, dukning/festlokal 
och början på middagen. 
Inkluderar upp  till  500 bilder. 

Bröllopsdagen  

Fotografering i 12 sammanhängande timmar med 
förberedelser, first look, vigsel,gratulationer, brudskål, 
porträttinkl detaljbilder, mingel, gruppbild, dukning/festlokal, 
bröllopsmiddag, golden hour & brudvals. 
Inkluderar upp till 650 bilder. 29 995 :-

Morgon till kväll


