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Prisliste 2011
1. Basis Bryllupspakke, Dkk 1500,Ca. 30-45 minutters fotografering: Stemningsbilleder og bryllupsportrætter ved og omkring kirken efter vielsen.
Pakken er inkl. 10 fremkaldte billeder; 6 stk 13x18og 4 stk 18x24. Desuden mulighed for at købe CD med alle billeder fra serien (typisk 50-100 billeder) i lav/ikke printvenlig opløsning for
Dkk 199,-

2. Standard Bryllupspakke, Dkk 2500,Ca. 1½ - 2 timers fotografering: Stemningsbilleder ved og omkring kirken efter vielsen og officielle bryllupsportrætter on location valgt af brudeparret eller i studiet i Kolt. Dette inkluderer
naturligvis også foto af brudebuket og ringe.
Pakken er inkl. 11 fremkaldte billeder; 6 stk 13x18, og 4 stk 18x24 + 1 stk 30x40.
Desuden mulighed for at købe CD med alle billeder fra serien (typisk 50-100 billeder) i lav/ikke
printvenlig opløsning for Dkk 199,-

3. Udvidet Bryllupspakke, Dkk 3500,Ca. 3-4 timers fotografering: Brudeparret og gæsternes ankomst til kirken, stemningsbilleder
ved og omkring kirken efter vielsen og officielle bryllupsportrætter on location valgt af brudeparret eller i studiet i Kolt. Dette inkluderer naturligvis også foto af brudebuket og ringe.
Derefter fotografering af reception/udpakning af gaver og evt. kageskæring.
Pakken er inkl. 16 fremkaldte billeder; 8 stk 13x18, 4 stk 18x24, 3 stk 24x30 + 1 stk 30x40
Desuden mulighed for at købe CD med alle billeder fra serien (typisk 100-200 billeder) i lav/
ikke printvenlig opløsning for Dkk 249,Bemærk:
Alle vores fotoprints bliver fremstillet i høj kvalitet på et professionelt laboratorium i København.
Påregn leveringstid på ca. 1 uge.

4. Deluxe Bryllupspakke, Dkk 8500,Fotografisk dækning af dit bryllup hele dagen!
Bruden følges igennem alle sine gøremål (frisør, make-up, påklædning mm). Brudeparret og
gæsternes ankomst til kirken, stemningsbilleder ved og omkring kirken efter vielsen og officielle bryllupsportrætter on location valgt af brudeparret eller i studiet i Kolt. Dette inkluderer
naturligvis også foto af brudebuket og ringe.
Derefter fotografering af reception/udpakning af gaver og evt. kageskæring samt middag, taler, brudevals mm (dog max. indtil midnat).
Pakken er inkl. 20 fotos; 10 stk 13x18, 4 stk 18x24, 2 stk 24x30 samt 4 stk 30x40 samt en CD
med alle billeder. På sådan en dag tager vi som regel 300-500 billeder.
Alle vores bryllupspakker indeholder desuden et personligt møde før brylluppet for at klarlægge alle detaljer.
Der er selvfølgelig også altid en mulighed at skræddersy pakker efter personlige ønsker for at
tilfredsstille lige nøjagtig jeres behov.

Bemærk:
Alle vores fotoprints bliver fremstillet i høj kvalitet på et professionelt laboratorium i København. Påregn
leveringstid på ca. 10 dage.

