
Bröllopsfotografering 
stämningar – känslor – ögonblick 

Prislista – 2021/2022 

 

 

 

 

Fotograf Annie Fredriksson 

www.fotografannie.se     |     hej@fotografannie.se 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paket 2 
Detta ingår:  

Konsultation 

Fotografering av:  

- Förberedelser 

- Bröllopsporträtt 

- Detaljbilder 

- Vigsel 

- Gratulationer utanför kyrkan 

Alla utvalda bilder 

 

Pris: 15 995kr 

 

Paket 1 
Detta ingår:  

Konsultation 

Fotografering av:  

- Bröllopsporträtt 

- Detaljbilder 

- Vigsel 

- Gratulationer utanför kyrkan 

 

Alla utvalda bilder 

 

Pris: 11 995 kr 

 

Porträttpaketet  
Detta ingår:  

 

Fotografering av:  

- Bröllopsporträtt 

- Detaljbilder 

 

Alla utvalda bilder 

 

 

Pris: 9 995kr 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Borgerligt paket 
Detta ingår:  
Konsultation 

Fotografering av:  

- Bröllopsporträtt 

- Detaljbilder 

- Vigsel 

Alla utvalda bilder 

 

Pris: 10 995 kr 

 

Extra  
Provfotografering  

1250 kr inkl. 10 digitala bilder 

 

Förstoringar & Canvas  

varierande priser beroende på 

beställningens omfattning 

 

Övriga önskemål 

Vid övriga önskemål, kontakta mig så 

återkommer jag med ett skräddarsytt 

paketpris. 

 

Kontakt 
Fotograf Annie Fredriksson 

0708 29 39 37 

hej@fotografannie.se 

www.fotografannie.se  

mailto:hej@fotografannie.se
http://www.fotografannie.se/


 

Fotograferingen 
 

 

Porträtt innan eller efter vigseln? 

Det får brudparet välja vad som passar bäst 

till tidsschemat och vad som känns bäst. Det 

finns också möjlighet att dela upp 

porträttfotograferingen till både innan och 

efter vigsel i paket 1, paket 2 och det borgliga 

paketet. 

 

Fotografering av vigsel i kyrkan 

Jag brukar försöka stå långt fram i kyrkan 

första delen av vigseln och under en psalm 

smiter jag längst bak i kyrkan för att få bilder 

ur den vinkeln samt fotografera när ni går ut.  

Prata gärna med prästen innan om 

restriktioner kring fotografering. 

  

Efter 

fotograferingen 
Bilderna 

Alla utvalda bilder ingår högupplöst i alla 

paketen. De skickas på USB-minne. 

 

Bildanvändning 

Fotograf Annie Fredriksson har rätt att 

använda bilderna i sin portfolio på sin 

hemsida, blogg och på Facebook om 

ingenting annat är överenskommet.  

Brudparet har rätt att göra förstoringar av 

bilderna för privat bruk. Vid publicering av 

bilderna på Internet anges fotografens namn. 

 

Betalning 

I samband med bildleverans skickas faktura 

med 14 dagar netto.  

 

 

Innan 

fotograferingen 
Konsultation innan fotograferingen 

Vi går igenom era önskemål och förväntningar. 

Pratar om tidschema för dagen och hur 

fotograferingen ska gå till. Vi skriver även under 

avtal.  

 

Konsultationen ingår i alla paket utom i 

porträttpaketet. 

 

Att tänka på innan fotograferingen 

När passar det tidsschemat att fotografera 

porträtten?  

Har ni några önskemål kring platser att fota på? 

 

Vill ni att gästerna ska fotografera under vigseln 

eller ska enbart fotografen fotografera? 

 


