INVESTERINGSGUIDE
Bröllop

Välkommen till
Bröllop innebär nästan alltid gapskratt, lyckotårar, rosiga kinder,
känsloladdade kyssar, intensiva omfamningar, glittrande ögon
och ömma ord.
Det är en upplevelse som kommer med allt från småflugor
under tyllklänningar till jordklädda klackar, konfetti i
spektakulära frisyrer, borttappade tal, snubbliga skor och andra
ljuvliga icke-inplanerade ögonblick. Men det är det som bidrar
till en minnesvärd bröllopsdag! Det är ju i det perfekt operfekta
många av de allra härligaste minnena finns, eller hur?
När ni står där med rufsigt hår och glödande kinder morgonen
efter er bröllopsdag är bröllopsfotografierna en värdefull skatt
som rymmer alla de magiska ögonblicken från er bästa dag!
Vi hoppas förstås på att få vara med hela dagen och föreviga
ert livs härligaste, kärleksfullaste dag!
Här kan ni läsa mer om våra paket och upplägg. Och samtidigt
få lite tips inför ert bröllop.
Allt finaste,

Mathilda & Goliat

WowNi ska! gifta er!
Det är äntligen dags att planera på riktigt. Först av allt vill vi
säga GRATTIS! Ni har någonting stort framför er och
någonting mycket speciellt som ni oftast bara upplever en
gång i livet. Ni ska planera ett bröllop! En fest för att fira att
just ni två har hittat varandra. Helt och fullkomligt magiskt!
Och nu har ni hamnat hos oss! Det är vi så himla glada för!
Vi vet att det är mycket at tänka på när ni ska boka fotograf
till er stora dag men vi hjälper er att reda ut alla frågetecken.
Hur börjar man då?
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Fundera på hur lång tid ni vill ha fotograf med.
Vad har ni för budget? Hur vill ni prioritera?
Kan ni önska er presentkort på fotograferingen i
bröllopspresent?
Vill ni prova hur det känns innan ni bokar? Boka en 		
förlovningsfotografering till era Save-the-Date-kort eller
be om att få göra en test-shoot innan ni bestämmer er.
Vilken stil gillar ni på bilderna?

Om ni har tusen frågor och funderingar och inte vet vart ni
ska börja kan ni alltid boka in ett möte så ses vi över en
kopp kaffe eller te och reder ut allting. Vi älskar fika!
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Bröllopspaket

"Exklusivt heldagspaket som låter er minnas dagen
till fullo - viktiga ögonblick under dagen
dokumenteras i spontana och livfulla bilder"
•

Konsultationsmöte innan bröllopet där vi går igenom alla
era idéer och tankar, tider och detaljer. Ni får möjlighet att
visa inspirationsbilder, ställa frågor och vi får ytterligare en
chans att lära känna varandra.

•

Fri rådgivning, stöd och support innan, under och efter
bröllopet.

•

Webbgalleri med de bästa bilderna från bröllopet där både
ni och era gäster har möjlighet att välja produkter så som
förstoringar och album. Delbart på sociala medier.

•

Fotografering under 12 sammanhängande timmar. Ni väljer
själv hur ni vill fördela timmarna, t ex förberedelser, porträtt, vigsel, gratulationer, brudskål, bröllopsmiddag och en
del av festen.

•

Alla de bästa, utvalda bilderna från fotograferingen digitalt.

29.900:-

12 timmar

Bröllopspaket

8 timmar

Nyponros

”Heldagspaket där ni får en stor del av er dag förevigad i en berättande bildserie med fokus på känslor
och viktiga ögonblick.”
•

Konsultationsmöte innan bröllopet där vi går igenom alla
era idéer och tankar, tider och detaljer. Ni får möjlighet att
visa inspirationsbilder, ställa frågor och vi får ytterligare en
chans att lära känna varandra.

•

Fri rådgivning, stöd och support innan, under och efter
bröllopet.

•

Webbgalleri med de bästa bilderna från bröllopet där både
ni och era gäster har möjlighet att välja produkter så som
förstoringar och album. Delbart på sociala medier.

•

Fotografering under 8 sammanhängande timmar. Ni väljer
själv hur ni vill fördela timmarna, tex förberedelser, porträtt,
vigsel, gratulationer, brudskål och fram tills bröllopsmiddagen börjar.

•

Alla de bästa, utvalda bilderna från fotograferingen digitalt.

19.900:-

Bröllopspaket

5 timmar

Pion

”Halvdagspaket där ni får en stor del av dagen dokumenterad och
återberättad i en vacker, sammanhängande bildserie.
Dagen förevigas i livfulla ögonblicksbilder varvat med vackra
porträttbilder.”
•

Konsultationsmöte innan bröllopet där vi går igenom alla
era idéer och tankar, tider och detaljer. Ni får möjlighet att
visa inspirationsbilder, ställa frågor och vi får ytterligare en
chans att lära känna varandra.

•

Fri rådgivning, stöd och support innan, under och efter
bröllopet.

•

Webbgalleri med de bästa bilderna från bröllopet där både
ni och era gäster har möjlighet att välja produkter så som
förstoringar och album. Delbart på sociala medier.

•

Fotografering under 5 sammanhängande timmar. Ni väljer
själv hur ni vill fördela timmarna. Förslagsvis enligt alternativ 1 eller alternativ 2.

•

Alla de bästa, utvalda bilderna från fotograferingen digitalt.

13.900:-
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3 timmar

Bröllopspaket

Stjärnflocka
”Halvdagspaket där ni får De viktigaste ögonblicken
förevigade. Passar perfekt för Vigsel & Porträtt”

•

Konsultationsmöte innan bröllopet där vi går igenom alla
era idéer och tankar, tider och detaljer. Ni får möjlighet att
visa inspirationsbilder, ställa frågor och vi får ytterligare en
chans att lära känna varandra.

•

Fri rådgivning, stöd och support innan, under och efter
bröllopet.

•

Webbgalleri med de bästa bilderna från bröllopet där både
ni och era gäster har möjlighet att välja produkter så som
förstoringar och album. Delbart på sociala medier.

•

Fotografering under 3 sammanhängande timmar. Passar
utmärkt för vigselfotografering, porträtt och gratulationer.

•

Alla de bästa, utvalda bilderna från fotograferingen digitalt.

9.900:-

Bröllopspaket
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1,5 timmar

”Porträttpaket där ni får vackra bilder med fokus på
er och er kärlek!”
•

Konsultationsmöte innan bröllopet där vi går igenom alla
era idéer och tankar, tider och detaljer. Ni får möjlighet att
visa inspirationsbilder, ställa frågor och vi får ytterligare en
chans att lära känna varandra.

•

Fri rådgivning, stöd och support innan, under och efter
bröllopet.

•

Webbgalleri med de bästa bilderna från bröllopet där både
ni och era gäster har möjlighet att välja produkter så som
förstoringar och album. Delbart på sociala medier.

•

Fotografering under 1,5 sammanhängande timmar. Passar
perfekt för bröllopsporträtten!

•

Alla de bästa, utvalda bilderna från fotograferingen digitalt.

7.000:-
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Bra att veta
om er bokning

Innan ert bröllop
När ni bokar er fotografering disponeras en summa av
fotograferingens totala kostad i bokningsavgift (20% på
paketpriset). Summan dras av från slutfakturan.
Bokningsavgiften garanterar ert datum och betalas in för att
bokningen ska vara giltig. Vid obetald avgift återgår datumet
att vara bokningsbart för andra brudpar och vid eventuell
avbokning betalas denna summa ej tillbaka. Resterande
belopp faktureras i samband med bröllopet och fakturan ska
vara betald inom 14 dagar. Efter förfallodagen debiteras en
påminnelseavgift (60kr) och ev. dröjsmålsränta enligt
räntelagen.
Alla villkor regleras i ett kontrakt som undertecknas både av
er och av Sweet Colorful Photography innan bröllopet.
Kontraktet ska returernas till Sweet Colorful Photography i
samband med bokning eller konsultation.
I god tid innan ert bröllop träffas vi för en kostnadsfri
konsultation. Ofta sker denna över en fika där vi pratar igenom alla detaljer och tankar inför er stora dag. Om ett möte
inte är möjligt går det bra att genomföra konsultationen via
telefon eller FaceTime/Skype. Det spelar ingen roll vart i Sverige ni bor - Sweet Colorful Photography kommer gärna till
er. Reseersättning tillkommer med 40kr/mil utanför
Sölvesborgs kommun. Vid längre resor tillkommer ev.
biljettpris och ev. övernattning.

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.

Under ert bröllop

Sweet Colorful Photography är med så länge ni önskar och
förevigar både ögonblicksbilder i dokumentär stil samt
arrangerade bilder och bilder ur ett konstnärligt perspektiv. Ni
får bilder som återberättar er stora dag.
Vid heldagsfotograferingar behöver vi en stunds paus för att
äta - de allra flesta ordnar mat och en plats för oss där vi
kan gå undan men har överblick om något behöver fotas.

Bra att veta
om er bokning

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!

Efter ert bröllop
Leveranstiden för webbgalleri och digitala bilder varierar mellan 8-12
veckor under högsäsong, maj-september. Övrig tid ca 2-8 veckor beroende på arbetsbelastning. Vi strävar alltid efter att bli färdiga med
era bilder så snart det bara är möjligt. Vi skickar alltid några bilder
för en tjuvtitt veckan efter bröllopet.
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 bröllopet om ni inte vill synas på sociala medier eller i
Sweet Colorful Photographys marknadsföring.
Högupplösta filer ingår i alla paket och innebär att ni kan göra
obegränsat antal kopior av era bilder i olika storlekar upp till
åtminstone 50x70cm. 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.

Förlovningsfoton:
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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 förlovningsfotografering - 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.
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:-
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www.sweetcolorful.se
sweetcolorful@icloud.com
0708-67 37 64 0761-82 00 27

