
 
Bröllopsfotograferingar  

Bröllopsdagen är er stora dag! Jag möter er på den plats ni önskar och tillsammans skapar vi kärleksfulla 
bilder som blir minnen för livet. Bröllopsförberedelser då klänningen tas på och slipsen knyts, porträtt på 
er som brudpar, fotografering under vigseln, gratulationer, efterföljande mingel och fest. Maria O Photo 
erbjuder olika bröllopspaket och ni väljer det som passar er bäst. I samtliga paket ingår en planeringsträff 
då vi går igenom era önskemål kring fotograferingen, planeringen för den stora dagen samt gör en 
provfotografering från vilken minst 5 digitala bildfiler levereras till det blivande brudparet före 
bröllopsdagen. 

 

Bröllopsfotografering - You and I  
6495 kr  

Bröllopsfotograferingen You and I är paketet för er som vill ha en porträttfotografering av er som brudpar 
före eller efter vigseln. Jag fotograferar under 1,5 sammanhängande timmar.  

• Porträttfotografering av brudparet före eller efter vigseln i den miljö ni önskar. Ni får bilder av er 
tillsammans samt porträtt på brud och brudgum var för sig.  

• Minst 60 högupplösta bilder, från er fotografering på ett USB-minne.  
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Bröllopsfotografering - Wedding bells  
9495 kr  

Bröllopsfotograferingen Wedding bells är paketet för er som vill ha en porträttfotografering av er som 
brudpar samt fotografering under vigseln och gratulationerna efter ceremonin. Jag fotograferar under 3 
sammanhängande timmar.  

• Porträttfotografering av brudparet före eller efter vigseln i den miljö ni önskar. Ni får bilder av er 
tillsammans samt porträtt på brud och brudgum var för sig.  

• Fotografering under vigseln samt fotografering av gratulationerna efter ceremonin.  
• Minst 120 högupplösta bilder från er fotografering på ett USB-minne.  

Bröllopsfotografering - Always and forever  
12495 kr 

Bröllopsfotograferingen Always and forever är paketet för er som förutom porträttfotografering, 
fotografering under vigseln och gratulationer efter ceremonin även vill ha bilder från förberedelserna inför 
vigseln eller mingelbilder. Jag fotograferar under 5 sammanhängande timmar och fångar en stor del av er 
dag på bild.  

• Porträttfotografering av brudparet före eller efter vigseln i den miljö ni önskar. Ni får bilder av er 
tillsammans samt porträtt på brud och brudgum var för sig.  

• Fotografering under vigseln samt fotografering av gratulationerna efter ceremonin.  
• Fotografering av förberedelser inför vigseln eller mingelbilder.  
• Minst 250 högupplösta bilder från er fotografering på ett USB-minne.  

Bröllopsfotografering - Always and forever, extended  

När bröllopspaketen som omfattar allt från 1,5 - 5 timmar inte räcker till skräddarsyr jag paket utifrån era 
önskemål och gör en utökad version som jag kallar Always and forever, extended. Med Always and 
forever, extended kan jag finnas med från förberedelser och porträttfotografering, genom vigsel och 
gratulationer till tårta och bröllopsdans och fånga hela er stora dag, massor med ögonblick och vackra 
detaljer på bild. Med Always and forever, extended kan jag berätta hela er bröllopsberättelse i bilder.  

Prisexempel 8 timmar 17995 kr  
Prisexempel 12 timmar 24995 kr 
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Alla priser är inklusive moms. Prislistan gäller t.o.m december 2018. Körersättning kan tillkomma beroende på var fotograferingen 
äger rum. Maria O Photo innehar F-skattsedel.


