BRÖLLOP
INFO & PRISER

Kärlek.
Oavsett när, var, hur eller mellan vilka det sker så är det något otroligt vackert.

Bröllopsdagen är en hyllning till varandra och starten på resten av era liv tillsammans.
Kort och gott – en dag fyllt av känslor, nerver, skratt och såklart nära och kära!

Frågor & svar
Var tas bilderna?
På Elite Studio fotograferar vi ofta bröllop i utomhusmiljö och arbetar då mer med naturligt ljus än
med studioblixtar och lampor. Vi har som
komplement till detta en fullt utrustad studio med
lokaler i Göteborg.
Vad gör vi om det regnar när vi ska
fotograferas?
Vi bestämmer vid konsultationen alternativ till lokal
vid regn. Bröllopsbilder med lätt regn och paraply
kan också vara väldigt vackert!
Hamnar bilderna på er hemsida sedan?
Det är valfritt och vi frågar alla våra kunder om de
godkänner publicering på blogg och hemsida.
Vad händer om kameran går sönder?
Vi har alltid med oss en reservkamera om olyckan
skulle vara framme.

Vad menas med högupplösta bilder?
Högupplösta bilder kan användas till framkallningar
och stora förstoringar. Lågupplösta bilder levereras
i mindre format (650px) som främst kan användas
för visning på dator.
Försvinner bilderna föralltid om vi tappar bort dem?
Vi har backup på alla era bilder i upp till tre år för
att säkra att inga bilder går förlorade.
Priser
Innan fotograferingen kommer vi gemensamt fram
till ett paketpris och vad som ingår i detta.
Om inget av paketen är vad ni önskar hittar vi gemensamt en lösning som passar bättre!
Vi har även många noggrant utvalda tillval inom
fotoförstoringar, canvas, tackkort, fotoböcker, m.m.

BRONS
(PORTRÄTT)
Upp till 90 minuters porträttfotografering före eller efter
vigsel på valfri plats utomhus eller i studio
25 högupplösta bearbetade digitala bilder

Vardagar: 6495kr
Helger: 7495kr

SilveR
(halvdag)
Porträttfotografering
Fotografering av vigsel samt gratulationer
Fotografering av mingel/brudskål/familj & vänner
Tavlor till ett värde av 1200:Samtliga bra högupplösta redigerade digitala bilder

15 495:-

GULD
(hELdag)
Fotografering av brudparets förberedelser
Porträttfotografering
Fotografering av vigsel samt gratulationer
Fotografering av mingel/brudskål/familj & vänner
Fotografering ca 2 timmar på middagen
Tavlor till ett värde av 2500:Fotografassistent under dagen
Samtliga bra högupplösta bearbetade digitala bilder

28 495:-

Tillval & övrigt
‘Save the date’ fotografering: 3500kr
Inkluderar fotografering i 30 min samt 10 bearbetade bilder
(vid köp av guldpaket 50% rabatt på save the date)
Förstoringar & album:
se separat prislista
Milersättning: 25kr/mil
Parkering mot faktiskt kostnad

www. elitestudio.se
031 - 320 90 00

