
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTOGRAF STEFAN PETERSÉN 

Bröllop  

Prislista 2022 
  



MINA BRÖLLOPSPAKET 
Samtliga paket går att skräddarsy och justera efter just Era önskemål. 

 
Paket 1 

Till exempel vigsel + porträtt 
Personligt möte 

Testfotografering 
3 timmar fotografering 

5 timmar för urval, redigering och leverans av Era bilder 
75 färdigredigerade digitala högupplösta bilder 

50 km total körsträcka till/från fotograferingsplats(er) 
All form av kommunikation, möten och administration  

Pris: 8 000:- 
 

Paket 2  
Till exempel vigsel, porträtt och mottagning/skålen 

Personligt möte 
Testfotografering  

5 timmar fotografering 
7 timmar för urval, redigering och leverans av Era bilder 

150 färdigredigerade digitala högupplösta bilder 
50 km total körsträcka till/från fotograferingsplats(er) 
All form av kommunikation, möten och administration  

Pris: 12 000:- 
 

Paket 3 
Till exempel vigsel, porträtt, mottagning, mingel och början av festen 

Personligt möte 
Testfotografering  

8 timmar fotografering 
10 timmar för urval, redigering och leverans av Era bilder 

250 färdigredigerade digitala högupplösta bilder 
100 km total körsträcka till/från fotograferingsplats(er) 
All form av kommunikation, möten och administration  

Pris: 18 000:- 
 

Paket 4 
”Hela dagen - allt inkluderat” 

Personligt möte 
Testfotografering  

12 timmar fotografering 
15 timmar för urval, redigering och leverans av Era bilder 

400 färdigredigerade digitala högupplösta bilder 
100 km total körsträcka till/från fotograferingsplats(er) 
All form av kommunikation, möten och administration  

Pris: 25 000:- 



INFORMATION 
 
 

Personligt möte, rekognosering av bröllopsplats och testfotografering 
Här går vi tillsammans igenom Er dag och plats för bröllopet i detalj. 

Jag tar anteckningar och tillsammans sätter vi alla tider för respektive 
fotograferingstillfällen, viktiga personer ni vill ha med på bild, speciella önskemål osv. 

En renskriven kopia på anteckningarna översänds till Er efter mötet. 
 

Ett besök på platsen för bröllopet för rekognosering görs också, antingen gör jag detta själv 
eller tillsammans med Er, kanske passar det att vi bokar det personliga mötet på platsen för 

bröllopet, det som passar er bäst helt enkelt. 
 

Testfotograferingen är inget man måste göra, det bestämmer vi under inledande kontakt. 
 
 
 

Bildleverans 
Samtliga bilder i respektive paket är omsorgsfullt utvalda, redigerade och levereras i 

högupplöst format. Bilderna levereras antingen på USB-minne eller om ni föredrar att ladda 
ned dem via nätet så löser vi det, till exempel med Google Drive eller DropBox. 

 
 
 

När ni undrar något 
Alla frågor gällande fotograferingen, eventuella förberedelser, vad vi gör om det regnar, om 

ni behöver råd för hur ni ska gå till väga för att skriva ut bilder osv hjälper jag Er med, 
självklart utan extra kostnad. 

 
 
 

Bokning och betalning 
Bokningen är genomförd när handpenning (25% av paketets totalpris) är erlagd. 

Resterande belopp betalas senast 7 dagar före bröllopets datum. 
Vid avbokning senare än 3 månader innan bokat datum återbetalas ej handpenningen. 
Reseersättning tillkommer när antalet km överstiger det som ingår i respektive paket. 

 
Bokning och förfrågan gör ni enklast på telefon: 0735-605002  

eller email: stefan@stefanpetersen.com 
 
 
 

Hjärtligt välkomna med Er förfrågan 

Stefan 


