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Porträtt



Välkommen till

Här kan ni läsa mer om våra paket och upplägg. Och samtidigt 
få lite tips inför ert fotografering

Allt finaste,
Mathilda & Goliat



     

Äntligen fotodags!
Wow! 
Det är äntligen dags att se till att ta de där efterlängtade  
bilderna! Längtar du efter vackra, genuina familjebilder där alla 
får vara med? Kanske vill du bara ha fina bilder på barnen i 
en vacker miljö? Eller unnar du dig själv en stund med fokus 
på bara dig - och ingen annan? Se till att boka in en härlig 
upplevelse tillsammans med de du tycker om - eller för din 
egen skull. Tillsammans skapar vi livfulla, busiga, vackra,  
stämningsfulla och härligt avslappande bilder utomhus i vår 
vackra natur. 

Och nu har du hamnat hos oss! Det är vi så himla glada för!
Vi vet att det är mycket at tänka på när du ska boka fotograf 
men vi hjälper dig att reda ut alla frågetecken.

Hur börjar du då? 

>>  Fundera på vad du vill ha för typ av fotografering. Ska  
 det bara vara du? Ska du ha rekvisita med? Har du   
 någon särskild plats i åtanke? Ska du ha ombyte med  
 dig?
>>  Vad har du för budget? Hur vill du prioritera? Du kan  
 boka enbart fotograferingstid och sedan völja till bilder  
 efter hand - styckvis eller alla på en gång! Ditt galleri  
 ligger aktivit i ca 4 månader. Du kan också boka foto  
 paket där bilderna är inkluderade.  
>>  Om du har tusen frågor och funderingar och inte vet  
 vart du ska börja kan du alltid skicka ett mail eller   
 ringa och bolla dina tankar och idéer. 



1 timmeGrundPorträttfoto

"Unna dig värdefull tid framför kameran och välj ut 
bilder i efterhand"

• Konsultationsmöte innan fotograferingen där vi går igenom 
alla dina idéer och tankar, tid, plats och detaljer. Du får 
möjlighet att visa inspirationsbilder, ställa frågor och få råd. 
Sker via telefon, mail eller möte. 

• 1 timmes fotografering

• Webbgalleri med de bästa bilderna från fotosessionen där 
du har möjlighet att välja produkter så som digitala bilder,  
förstoringar och album. Delbart på sociala medier. 

900:-



1 timme Litet
Porträttspaket

”Ett perfekt porträtt paket för dig som vill få bilder 
inkluderade men också valmöjligheten efteråt”

• Konsultationsmöte online/via telefon/mail innan fotografering-
en där vi går igenom alla dina idéer och tankar, tid, plats 
och detaljer. Du får möjlighet att visa inspirationsbilder, 
ställa frågor och få råd. Sker via telefon, mail eller möte. 

• 1 timmes fotografering

• 7st högupplösta bildfiler inkl framkallningsrättigheter

• Webbgalleri med de bästa bilderna från fotosessionen där 
du har möjlighet att välja produkter så som digitala bilder,  
förstoringar och album. Delbart på sociala medier. 

1.900:-



1-1,5 timmar
Stort

Porträttpaket

”Alternativet för dig med beslutsångest!”

• Konsultationsmöte online/via telefon/mail innan fotografering-
en där vi går igenom alla dina idéer och tankar, tid, plats 
och detaljer. Du får möjlighet att visa inspirationsbilder, 
ställa frågor och få råd. Sker via telefon, mail eller möte. 

• 1 timmes fotografering

• Alla bilder från fotograferingen ingår i högupplöst format 
inkl framkallningsrättigheter

• Webbgalleri med de bästa bilderna från fotosessionen där 
du har möjlighet att välja produkter så som digitala bilder,  
förstoringar och album. Delbart på sociala medier. 

4.500:-



1-1,5 timmar
Mellan

Porträttpaket

”Lite fler bilder” 

• Konsultationsmöte innan bröllopet där vi går igenom alla 
Konsultationsmöte online/via telefon/mail innan fotografering-
en där vi går igenom alla dina idéer och tankar, tid, plats 
och detaljer. Du får möjlighet att visa inspirationsbilder, 
ställa frågor och få råd. Sker via telefon, mail eller möte. 

• 1-1,5 timmes fotografering

• 20st högupplösta bildfiler inkl framkallningsrättigheter

• Webbgalleri med de bästa bilderna från fotosessionen där 
du har möjlighet att välja produkter så som digitala bilder,  
förstoringar och album. Delbart på sociala medier. 

2.700:-



Bra att veta
om er bokning

Innan er session
När ni bokar er fotografering reserveras ett datum 
och en tid i kalendern för just er speciella session.
Fotograferingstiden kan ombokas kostnadsfritt vid dåligt
väder, sjukdom eller annat skäl som anses lämpligt. 
Avbokning bör ske senast 48 timmar innan fotograferingen, 
annars debiteras du för tiden du bokat 
(fotograferingsavgiften á 900kr)

Fotograferingen inkl de bilder du valt faktureras i efterhand. 
Fakturan ska vara betald inom 14 dagar. Efter förfallodagen 
debiteras en påminnelseavgift (60kr) och ev. dröjsmålsränta 
enligt räntelagen.

I god tid innan er session diskuterar vi era önskemål via mail, 
onlinemöte eller telefon. Sweet Colorful Photography utgår 
från Sölvesborg-Bromölla men kommer gärna till er.  
Reseersättning tillkommer med 40kr/mil utanför Sölvesborgs 
kommun. 

Sweet Colorful Photography förevigar både ögonblicksbilder i 
dokumentär stil samt vackra porträttbilder - men också bilder 
ur ett konstnärligt perspektiv. Vi använder gärna rekvisita! Är 
din idé galen och härlig? Tveka inte att dela den med oss! 

Fundera gärna igenom ert val av kläder så att det blir en fin 
helhet i bilderna. Det är bra om barnen har ätit och vilat  
innan sessionen för bäst resultat. Om barnen skulle ha en då-
lig dag och fotograferingen inte kan 
genomförs på ett tillfredsställande vis kommer
vi gemensamt överens om en ny tid. 

Under er session

Ett tips!
Ljuset är extra fördelaktigt på sen 
eftermiddag och kväll när solen står 

lägre. Vi brukar rekommendera att man 
försöker planera in hela eller delar av 

er porträttsession då.



Bra att veta
om er bokning

Efter er session
Leveranstiden för webbgalleri och digitala bilder för porträttsessioner 
varierar mellan 1-4 veckor under högsäsong, maj-september. Övrig tid 
går det oftast fortare, helt beroende på arbetsbelastning. Vi strävar 
alltid efter att bli färdiga medera bilder så snart det bara är möjligt. 

Vi visar gärna era bilder på blogg/hemsida och i övriga sociala medier 
samt marknadsföring om inte annat är överenskommet. Berätta gärna 
i god tid innan sessionen om ni inte vill synas på sociala medier eller i 
Sweet Colorful Photographys marknadsföring.

Högupplösta filer ingår i vissa paket och kan köpas till om du bara 
bokar fotograferingstiden och innebär att ni kan göra obegränsat  
antal kopior av era bilder i olika storlekar upp till åtminstone 70x100cm. 
Ni är fria att använda bilderna fritt för privat bruk. Bilderna får inte 
ändras eller manipuleras efter leverans men vi hjälper gärna till med 
enkla justeringar efter önskemål. 

Frakt tillkommer för produkter om ni inte har möjlighet att hämta 
bilderna på vårt kontor. Vill ni publicera bilderna på sociala medier 
eller i tryckt tidning ska Fotograf Sweet Colorful Photography alltid 
anges. Ni får gärna länka till hemsidan www.sweetcolorful.se samt 
tagga med @sweetcolorfulphotography på exempelvis Instagram. 

Ett tips!
Vi kan alltid hjälpa er 

med delbetalning. 

Önskar ni en lösning 
som inte finns angiven 
i våra paket? Kontakta 
oss så löser vi det!



A Love Story
Förlovningsfoton:

En förlovnings-session ger er möjligheten att hinna bli varm i 
kläderna inför fotograferingen på er stora dag. 

Ska du gifta dig och har bokat hos oss? Det finns många möjligheter 
när ni väljer att boka en förlovningsfotografering - kanske behöver ni 
bilder till era Save-the-Date-kort eller foton att använda på er bröllops-
hemsida, i dekorationerna i bröllopslokalen eller vill ni bara prova på 
att stå framför kameran en gång innan den stora dagen. För att bli 
varm i kläderna, liksom. 

Styr upp en överraskning för din älskling eller boka in en heldag 
tillsammans där fotograferingen är en del av schemat. Varför inte ta 
med picknick och skapa en mysig stund tillsammans? Var inte rädda 
för att tänka utanför ramarna - vi älskar när det är personligt och vi 
älskar annorlunda! 

Alla utvalda bilder ingår högupplöst och ni får tillgång till ett  
webbgalleri. 

1.690:-
För icke-bokade brudpar - 4.500kr



Save the date!

www.sweetcolorful.se
sweetcolorful@icloud.com

0708-67 37 64   0761-82 00 27


