
 
 

Prislista Bröllop 2018 

♥ 

Förberedelserna och pirret i magen. First look, alla känslor och kyssar. Vigsel, gratulationer och 

tårarna av lycka. Festen, maten, skratten och den härliga stämningen. Allt det där vill jag fånga, alla 

ögonblick på er stora dag. Jag vill vara där och skapa minnen som räcker resten av livet! 

♥ 

Vad passar er? 

Jag har färdiga paket för bröllopsfotograferingar som ger möjlighet för er att själva välja 

antal bilder som skall ingå i ert paket. Först väljer ni vilket paket ni önskar, och detta 

faktureras när fotograferingen är genomförd. Sedan – i samband med att ni får se de färdiga 

bilderna och göra ert urval - väljer ni antal bilder som ni vill ska ingå i ert paket. Detta 

innebär en trygghet och en frihet för er, eftersom ni då först får se bilderna och sedan 

bestämma hur många ni vill ha. Det finns inga särskilda krav på minst antal bilder att köpa, 

utan valet är helt och hållet ert. 

Vad ingår? 

I alla mina färdiga paket för bröllopsfotograferingar ingår en konsultation innan bröllopet. 

Vi träffas då ca 4-8 veckor innan bröllopet för att lära känna varandra lite och prata om hur 

ni planerar den stora dagen. Jag vill gärna höra era önskemål och förväntningar på mig som 

fotograf och om möjligt passar vi även på att fotografera lite, för att testa olika miljöer och 

för att ni ska känna er mer bekväma inför bröllopsdagen. Väljer ni endast bröllopsporträtt 

ingår ingen sådan konsultation, men är det möjligt att ordna så ser jag gärna att vi även då 

träffas för en kortare konsultation. En fika är alltid trevligt och ger en bra känsla i magen 

inför bröllopet! 

Bilderna levereras till er på ett fint USB, tillsammans med era tack-kort och eventuella 

förstoringar etc. Väljer ni endast porträttfotografering ingår inga tack-kort. I alla andra 

paket ingår det upp till 80 st. kort och ni har möjlighet att välja mellan flera olika designer 

för hur korten ska se ut. Färger, stil och text på kort anpassas efter era önskemål.  

I alla fotograferingar ingår ett galleri online med alla bilder från er stora dag, som ni har 

möjlighet att dela med familj & vänner. Galleriet är tillgängligt i 30 dagar efter det att ni 

fått tillgång till det.  



 
 

Välj Paket:               Välj efteråt antal bilder ni vill köpa:  

 
Bröllopsporträtt                                1500 kr 
 
Fotografering 90 min 
 
Bilder på USB och webb-album att dela med 
familj & vänner 
 
 

 
Pris per bild 300 kr styck 
Paket: 

 5 st. bilder                               950 kr 

 10 st. bilder                           1500 kr 

 20 st. bilder                           1900 kr 

 

Bröllopspaket Litet                      6500 kr 
 
Fotografering 3 timmar 
(exempelvis: porträtt, vigsel, lyckönskningar & 
gruppbilder) 
 
Konsultation före bröllopet,  
Bilder på USB samt webbgalleri att dela med 
era gäster 
Tack-kort* 
 
 

Bröllopspaket Halvdag            9 500 kr 
 
Fotografering 4-5 timmar 
(exempelvis: förberedelser, porträtt, festlokaler, 
vigsel, mingel & gruppbilder, brudskål/ början 
på fest) 
 
Konsultation innan bröllopet 
Bilder på USB samt webbgalleri att dela med 
era gäster 
Tack-kort* 
 
 

Bröllopspaket Heldag               11 500 kr 
 
Fotografering 7-8 timmar 
(exv. förberedelser, first look, porträtt, festlokaler 
& dukning, mingel före & efter vigseln, vigsel, 
gratulationer & gruppbilder, brudskål och fest) 
 
Konsultation innan bröllopet 
Bilder på USB samt webbgalleri att dela med 
era gäster. Tack-kort* 

 
 
 
 
Pris per bild 300 kr/styck 
 
Bilder kan köpas i paket om: 

 10 st.                                     1500 kr  

 20 st.                                     1950 kr 

 50 st.                                     2500 kr 

 100 st.                                   2950 kr  

 200 st.                                   3500 kr  
 
Vid önskan om att köpa fler bilder ges pris-
förslag utifrån det antal bilder det gäller. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Tack-kort ingår upp till 80 st. 

Önskar ni fler antal timmar eller andra anpassningar?  

Kontakta mig så får ni ett paket designat efter era önskemål! 



 
 

Bra att veta 

Hur det går till, vad man bör tänka på och varför ni bör välja just mig som er bröllopsfotograf! 

 

♥ I samband med bokning skriver vi ett kontrakt för att ni skall känna er trygga. När detta 
är påskrivet betalas en bokningsavgift - detta för att bokningen skall vara giltig. 
Bokningsavgiften är 25 % av kostnaden för det paket ni bokat (obs! för bokning av endast 
porträttfotografering är delsumman 800 kr). Denna summa är icke återbetalningsbar vid 
avbokning från kund. Skulle jag, er fotograf, vara tvungen att avboka återfår ni som kund 
tillbaka hela summan. Resterande summa för ert bokade paket betalas via faktura efter 
bröllopet. 

♥ Efter fotograferingen redigerar jag ett urval av bilderna som ni sedan får titta på i ett 
album online. Jag redigerar både i färg och i svartvitt. Arbetet med bilderna tar olika lång 
tid beroende på hur länge jag varit med er under dagen samt hur stor arbetsmängd i övrigt 
jag har, men vid exempelvis halvdags fotografering tar arbetet med redigering ca 4 veckor. 
En ”tjuvkik” får ni självklart i dagarna efter bröllopet – jag vet hur nyfiken man är! 

♥ I ett album online kan ni sedan göra ert val av bilder. Det är nu ni bestämmer hur många 
bilder ni önskar köpa.   

♥ Bilderna levereras efter betalning hem till er med post, alternativt med personlig leverans 
av mig om ni bor inom rimligt avstånd. Bilderna levereras på ett fint USB i trä, tillsammans 
med era tack-kort, Fine Art print och beställda förstoringar etc. 

♥ För fotograferingar och konsultationer som sker inom Tidaholms kommun med 
närområde tillkommer ingen ersättning för resa; för längre resor tillkommer reseersättning 
om 20 kr/milen. Kostnader för kost/logi kan tillkomma i samråd med kund vid 
fotograferingar som kräver övernattning eller boende på annan ort. 

♥ När ni bokar mig som fotograf godkänner ni de villkor för fotografering som finns angivna 
på min hemsida www.jessicakleveland.com. 

♥ Jag är mycket mån om att mina bilder ska hålla hög kvalitet – och jag levererar bara det 
bästa till er som kunder! När ni väljer mig så får ni en bröllopsfotograf som går ”all – in” och 
verkligen ger allt för att ni ska få fantastiskt fina minnen från er stora dag. Jag vet hur viktig 
den här dagen är och hur mycket bilderna kommer att betyda för er i framtiden. Därför är 
jag alltid professionell, lyhörd och flexibel. Jag kommer att dela er dag med entusiasm och 
glädje och framförallt kommer jag att fånga allt det där ni senare vill minnas från ert 
bröllop! 

Frågor?  

Välkommen att kontakta mig! 

Mail: 
jessica.kleveland@hotmail.com 

Tel: 0730803119 

http://www.jessicakleveland.com/

