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Välkommen till

Hej och välkommen till oss! Vi tar bilder utomhus och 
inomhus i dagsljus året om. Både är fulla av wander-
lust och reser gärna men vi utgår från Sölvesborg och 
verkligen älskar miljön här omkring! Här finns en varm 
och mysig stadskärna, vackra kullerstensgator och pit-
toreska huskroppar som möter industriella miljöer  
iklädda en slags vacker råhet men också allt vad 
naturen har att erbjuda i form hav, skogar, sjöar, 
berg och ängar. Vi fotograferar människor. Riktiga 
människor som är som du och som oss. Människor 
som är vackra på sitt alldeles eget speciella och unika 
vis. Att fånga äkta känslor och stora ögonblick, men 
kanske även små, vardagliga. Att sedan kunna ge till-
baka dem till er är någonting storslaget och helt fan-
tastiskt! Därför skulle vi vilja säga att en  
fotografering är en investering. 
En investering som ökar i värde med åren!
 

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. 

>>  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. 



45-60 minuterGrundPorträttfoto

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

• Du betalar endast för fotograferingen och väljer sedan 
paket i efterhand. Då kan du uppgradera ditt paket eller 
köpa bilder styckvis. 

• 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 

• 45min - 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:-



Litet
Porträttpaket

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

• Konsultationsmöte online/via telefon/mail innan  
fotograferingen där vi går igenom alla dina idéer och tan-
kar, tid, plats och detaljer. Du får möjlighet att visa inspi-
rationsbilder, ställa frågor och få råd. Sker via telefon, mail 
eller möte. 

• 45min - 1 timmes fotografering

• 7st högupplösta bildfiler inkl fria 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. 

1.700:-



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. 

• 45min - 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:-



Mellan
Porträttpaket

”Lite fler bilder - enförmånligare investering”

• Konsultationsmöte online/via telefon/mail 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. 

• 45min - 1 timmes fotografering

• 20st högupplösta bildfiler inkl fria 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

Hur går det till?
1. SKICKA FÖRFRÅGAN  
Gillar du vår stil? Härligt! Om du vill boka en fotograferingstid 
hos oss fyller du i formuläret längst ned på hemsidan. 

2.BOKA
När du fyll i formuläret kommer vi höra av oss till dig. 
Tillsammans kommer vi överens om tider som passar oss 
båda. Du betalar fotokostnaden vid fotograferingen (900kr). 
Väljer du att boka paketpris där det ingår bilder justeras  
beloppet så du får det mer förmånliga priset istället. 
Vid sjukdom eller andra förhinder bokar vi om din tid  
kostnadsfritt.

3. PLANERA
När bokningen är genomförd bestämmer vi plats för  
fotograferingen. Vi fotograferar i dagsljus både inomhus och 
utomhus och har alltid förslag på vackra miljöer att vara i.
Om fotograferingen sker utomhus stämmer vi av mötesplats, 
väder och tid. Vi är noga med ljuset och anpassar gärna 
våra fotoplatser efter bästa möjliga förutsättningar. 

4. DAGS FÖR FOTOGRAFERING
Vi ses på platsen vi bestämt oss för och genomför en  
avslappnad, kreativ och kravlös fotoshoot. Inom ett par  
veckor får du en länk till ditt personliga urvalsgalleri. Här får 
du sedan välja bilderna du vill köpa.

Bilderna som levereras i urvalsgalleriet är grundredigerade och 
i webbupplöst format. När du valt bilder och paket checkar du 
ut och din beställning hamnar i vårt system. 

Dina bilder slutredigeras och om du beställt produkter 
produceras dem innan din beställning levereras. Digitala bilder 
skickas online. Det är viktigt att du backar upp dina bilder 
ordentligt på en hårddisk, i molnet eller på ett USB. 
Lätt som en plätt, eller hur?

Efter fotograferingen

Ett tips!
Ljuset är extra fördelaktigt på sen 
eftermiddag och kväll när solen står 
lägre. Det är också en bra idé att  

tänka igenom klädvalet för hela familjen 
inför fotograferingen. Ljusa, mjuka eller 
dova färger utan stora tryck brukar ge 
bäst resultat - men var dig själv fullt

ut! 



A Love Story
Förlovningsfoton:

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

Det finns många möjligheter när ni väljer att boka en förlovningsfo-
tografering - kanske behöver ni bilder till era Save-the-Date-kort eller 
foton att använda på er bröllopshemsida, 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. Vill ni 
prov-fota hos oss innan ni bokar er bröllopsfotograf? Då är detta ett 
perfekt alternativ! 

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! 

Om du bokar din bröllopsfotografering hos oss ingår alla utvalda bilder 
högupplöst till ett mycket förmånligt pris. 

1.690:-



Save the date!

www.sweetcolorful.se
sweetcolorful@icloud.com

0708-67 37 64   0761-82 00 27


