Bröllop 2019
priser & info

Bröllopsfotografering
förberedelser, porträtt, vigsel, mingel, fest etc
När jag fotograferar ett bröllop ser jag inte bara ett tjusigt brudpar
som är upp över öronen kära. Jag ser allt det andra också. Allt det
som tillsammans blir minnet av er bröllopsdag.
Ni har säkert planerat länge och lagt ned massor av tid och
funderingar på hur ni vill ha just ert bröllop. Diskuterat fram och
tillbaka, letat inspiration och fixat under sena nätter. Ett bröllop är
både skratt & tårar, massor av känslor, noga planerade detaljer,
god mat, vänner & familj... Jag vill gärna berätta om och återskapa
känslan från er bröllopsdag. Och därför jobbar jag gärna med er
under hela er dag, från förberedelserna till brudvalsen.
Personkemin är jätteviktig för en fin upplevelse och för fantastiska
bilder. Därför träffar jag er gärna för ett möte innan ni bokar. Hör
bara av er så bestämmer vi en tid!
När ni bestämmer er för att anlita mig som er bröllopsfotograf får
ni mina idéer, mitt bildspråk och min konstnärliga touch på alla
bilder. Jag lägger alltid ned hela min själ i varje fotografering och i
varje möte.
Jag ser fram emot att få träffa just er!
Hälsningar Björn

Prislista
Grundpaketet – 3.450 kr
Fotografering innan eller efter vigseln i miljö som väljs
av brudparet (1-2 timmar).
25 iordninggjorda bilder.

Lilla paketet – 4.700 kr
Fotografering innan eller efter vigseln i miljö som väljs
av brudparet (1-2 timmar).
Fotografering under vigseln samt utmarsch.
50 iordninggjorda bilder.

Halvdag – 6.500 kr
Halvdagsfotografering. Jag följer brudparet under sex
timmar.
150 iordninggjorda bilder.

Heldag – 9.000 kr
Heldagsfotografering. Jag följer brudparet från morgon
till kväll (12 tim).
300 iordninggjorda bilder.

Tillval
- Samtliga bilder i svartvitt mot en merkostnad på 500
kronor.
- Förstoringar, fotobok med mera kan framställas efter
begäran.
Ni får ett galleri och väljer de bilder ni önskar. Dessa levereras
sedan i färg i print- och webbupplösning senast tre (3) veckor
efter er session. Milersättning á 30 kr/mil tillkommer om
fotoplatsen är belägen utanför Karlskrona kommun.

Kontaktuppgifter
Björn Magnusson • Tfn. 0708-996 183
info@magnussonphoto.com
www.magnussonphoto.se

