
Heldag

Paketet som täcker rubbet. Jag är med hela dagen utan fasta timmar. 
Från första förberedelserna till sista lämnar festen. Ni får med allt helt enkelt! 

Planeringsmöte
Testfotografering i samband med mötet

Fotografering från första förberedelse till sista lämnar dansgolvet 
Samtliga bra bilder, högupplösta och redigerade

Bilderna levereras på USB
Lösenordsskyddat webbgalleri 

Bildspel 
Fine Art Album 

Resa inkluderad inom Sverige 

35 000 SEK inkl moms

12 H 

Täcker normalt förberedelser, porträtt, vigsel, lyckön-
skningar, brudskål, mingel, middag, tårta, dans samt 

början av festen. 

Planeringsmöte
Testfotografering i samband med mötet

Tolv sammanhängande fotograferingstimmar
Samtliga bra bilder, högupplösta och redigerade

Bilderna levereras på USB
Lösenordsskyddat webbgalleri

Bildspel

25 000 SEK inkl moms

6 H 

Passar er som vill fånga slutet på förberedelserna, 
porträtt, vigsel, lyckönskningar, brudskål, mingel 

samt ev början av middagen. 

Planeringsmöte
Sex sammanhängande fotograferingstimmar

Samtliga bra bilder, högupplösta och redigerade
Bilderna levereras på USB

Lösenordsskyddat webbgalleri
Bildspel

20 000 SEK inkl moms

3 H 

Passar för porträtt, vigsel och lyckönskningar.

Planeringsmöte
Tre sammanhängande fotograferingstimmar

Samtliga bra bilder, högupplösta och redigerade
Bilderna levereras på USB

Lösenordsskyddat webbgalleri

15 000 SEK inkl moms 

Jag tar tyvärr inte emot bokningar av detta paket 
tidigare än 3 månader innan bröllopet

Til lval 
 

TESTFOTOGRAFERING
Ca 45 minuters fotografering inkl minst tio fotografier 
vid ett tillfälle innan ert bröllop. Ingår i heldagspaketet 

och 12 H.
2000 SEK inkl moms

 EXTRA FOTOTIMME
Är det egentligen dags för mig att gå men ni vill att jag 

ska stanna och fotografera en timme till eller två går 
det självklart att lösa på plats.

2000 SEK per timme inkl moms

Priser  och paket 



Ingår al l t id 

PLANERINGSMÖTE 

Ett möte över en fika (alt. skype) där vi lär känna varan-
dra, går igenom er dag och diskuterar era önskemål.

DIGITALA FILER 

Ni får alltid alla bra bilder. De levereras högupplösta 
och färdigredigerade på USB. Ni får fri användningsrätt 
för privat bruk vilket innebär att ni får dela och printa 
bilderna hur ni vill. Då inget bröllop är det andra likt är 
det svårt att ange ett exakt antal men ni kan räkna med 
ca 50 levererade bilder per fotograferad timme.

WEBBGALLERI 

Ett onlinegalleri på egen adress, ex. www.aasepouline.
com/namnochnamn, öppet eller lösenordsskyddat, 
det väljer ni. Perfekt för att enkelt dela era bilder med 
vänner och familj.

“Pouline var med oss från förberedelse till fest och förevigade vår bröllopsdag på bästa sätt. 
Bilderna är fantastiska och jag skulle vilja ha alla förstorade hängande hemma på väggen!” 

- Felicia & Martin
Om sin heldags bröllopsfotografering 

Info

RESEERSÄTTNING

Milersättning tillkommer med 45 sek/mil. Resan räknas 
från den bas som är närmst er, Malmö eller Ängelholm. 
Vid längre resor gäller biljettkostnad.
 
 
FLERDAGSBRÖLLOP

Planerar ni ett riktigt dunderbröllop som ska hålla i 
flera dagar? Jag skräddarsyr gärna ett paket utifrån 
era önskemål, kontakta mig och berätta vad ni önskar 
återkommer jag med ett förslag!
 

VARDAGSBRÖLLOP

Under vardagar (måndag-torsdag) gäller vardagsrabatt 
med 10% på valfritt paket.

BOKNING

Bokning sker genom undertecknat avtal samt betald 
bokningsavgift på 20% av totalbeloppet. Resterande 
summa betalas via faktura efter fotograferingen.


