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Grundpaketet
3 TIMMAR FOTOGRAFERING

NI BESTÄMMER STARTTID

ALLA BILDER HÖG- & LÅGUPPLÖSTA
BÅDE I FÄRG OCH SVARTVITT (CA 80 ST/TIMME)

13’000 kr

Tillägg
EXTRA TIMMAR PÅ ERT PAKET

2’000 KR PER TIMME 
 

TILL EXEMPEL: 
5 TIMMAR FOTOGRAFERING - 17’000 KR 
8 TIMMAR FOTOGRAFERING - 23’000 KR

10 TIMMAR FOTOGRAFERING - 27’000 KR



Tilläggspaketet
1 TIMMES FÖRFOTOGRAFERING

ORD. PRIS 2’500 KR

FOTOBOK 21x21 CM, 13 UPPSLAG
ORD. PRIS 2’850 KR

3’000 kr

TILLÄGGSPAKETET KAN ENDAST BESTÄLLAS VID BOKNING.

VID BOKNING ÖVER 6 TIMMAR INGÅR TILLÄGGSPAKETET.

FÖR BOKNING ÖVER 10 TIMMAR UPPGRADERAS FOTOBOKEN
TILL 30x30 CM MED 20 UPPSLAG.



Bra att veta
Jag träffas gärna för ett möte där vi pratar om era bröllopsplaner 
och lär känna varandra. Detta är ett bra tillfälle för er att räta ut 
era frågetecken och få höra om hur jag jobbar.

Det vackraste ljuset är på morgonen, eftermiddagen och kvällen, 
så planera gärna in så att vi kan ta era porträttbilder då! Mitt på 
dagen står solen som högst och skapar ett hårt ljus som lätt kan 
bli osmickrande på bild. Om ni önskar kan vi dela upp porträtt-
fotografering vid fler tillfällen under dagen.

Porträttfotograferingen är en av de få stunderna på er bröllopsdag 
där ni får tid för er själva. Så släpp nervositeten och njut, det
kommer bli både roligt och mysigt!

Jag är baserad i Gustafs, Dalarna, men reser gärna för att vara med 
och fotografera er dag. Vid resor utanför Säter - Borlänge - Falun 
tillkommer reseersättning, och om övernattning krävs bekostar 
brudparet boendet för mig. Hör av er för mer info.



Ytterligare information
Extra fotograferingstimme som beställs senare än en vecka innan 
bröllopsdagen kostar 2’500 kr.  Tänk på att jag inte kan garantera 
att möjligheten finns så kort inpå.

Gifter ni er en vardag eller under lågsäsong? Varsågoda! Ni får 
10% rabatt på grundpaketet. *

Under fotograferingar längre än 8 timmar behöver jag äta för att 
orka med och göra ett bra jobb ifrån mig. Jag kräver dock varken 
tre-rätters middag eller att sitta bland gästerna.

En bokningsavgift om 25% av kostnaden ska betalas i samband 
med signering av avtal. Resterande summa betalas därefter in
senast 7 dagar innan bröllopet.

Gifter ni er utanför Sverige och önskar ha med mig som fotograf 
under bröllopet, eller kanske hela resan? Hör av er så sätter vi 
ihop ett anpassat paket som passar ert utlandsbröllop.

* Vardagar: Måndag- Fredag. Lågsäsong: November-April.
Rabatten gäller endast på grundpaketet, dvs. inte för extra fotograferingstimmar
eller övriga tjänster/produkter.
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Företaget är godkänt för F-skatt. Alla priser i prislistan är inklusive moms. Prislistan gäller from. november 2017. Elsa Wiliow Photography
förbehåller sig rätten att när som helst ändra prislistan. Självklart behåller redan bokade par de priser som gällde vid bokningstillfället.


