Bryllupsfotografering - Gældende priser 2020.
Bryllupspakke 1:
Billeder efter vielsen, på udvalgt sted efter vielsen.
Pris: 3250kr.
Ønskes reportagefotos af receptionen, er timeprisen 650kr. per påbegyndt time
Bryllupspakke 2:
Før, under og efter vielsen.
Billeder før og under vielsen (hvis præsten tillader det), samt efter vielsen. Billeder af gæsterne, ris kast og lykønskninger, i det hele
taget en superflot reportagefotografering. Folk bliver ofte forbavsede over at se, hvor meget de netop IKKE får set på vielsesdagen;
fordi det hele går ufatteligt stærkt! og I, som brudepar har nok at se til - herefter kører vi til det aftalte sted, og fotograferer jeres
officielle bryllupsbilleder.
Jeg sørger for at være på aftalte sted, en halv time før vielsen - hvor jeg fotograferer gæster og gommen og flotte stemningsbilleder
ved kirken eller rådhus.
Pris: 6250kr.
Ønskes reportagefotos af receptionen er timeprisen 650,00 kr. per påbegyndt time.
Bryllupspakke 3:
Fra kirke/rådhus - til brudevalsen er danset.
De officielle brudebilleder, og før, under og efter vielsen - samt hele festen.
Der tages mange billeder i denne pakke, og jeg sørger for, at få de små detaljer med også; lige fra ankomst i kirken, kirkepynt,
under vielsen, efter vielsen, ris kast, de officielle billeder efter vielsen, receptionen, gæster der hygger, maden, alle de små detaljer
man ikke ser, men jeg som fotograf ser, spisningen, tjenerne, de små hyggelige samtaler under middagen, de festlige indslag,
gavebordet, osv. lige til brudevalsen bliver danset, her sørger jeg for, at få både gæsterne, og jeres dans med, i min helt personlige
stil - der netop viser jer mens I danser.
… den store pakke indeholder alt hvad hjertet kan begære af indtryk - fastholdt af mig, i form af billeder.
Pris: 12.500 kr.
Uanset hvilken bryllupspakke I vælger, følger alle de færdigbehandlede og fuldt redigerede billeder med på USB-nøgle i fuld
opløsning. Dermed er billederne frikøbt til jeres råderet, og retten til at lave jeres egne forstørrelser efterfølgende - hos jeres
fortrukne foto-forhandler.
Har I hélt andre ønsker til jeres bryllupsbilleder, skriv blot… så finder vi en løsning sammen.
Gældende for alle pakker er, at jeres billeder bliver uploadet til et galleri, som kun I har adgang til. På den måde kan I linke til
jeres bryllupsbilleder til alle jeres gæster, og andre I vil vise jeres flotte billeder til.
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