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Bröllop!  

 
Bröllopsporträtt! 
(ca 1 timme på plats för fotografering) 
Personligt möte.  
Provfotografering. 
Alla bilder (ca 20-40 st/h) levererade högupplösta* på USB. 
1 st förstoring A3 (30x42cm) ingår. 
Pris: 3300 kr, varav handpenning 1500 kr som ska betalas då vi skriver avtal. 
(handpenning återbetalas ej) 
 
Porträtt, vigsel och gratulationer 
(ca 3 timmar på plats för fotografering) 
Personligt möte.  
Provfotografering. 
Möte i kyrkan/plats för vigsel, eventuellt med präst/vigselförrättare. 
Alla bilder (ca 20-40 st/h) levererade högupplösta* på USB. 
3 st förstoring A3 (30x42cm) ingår. 
Fotoask med 50-70st bilder 10x15cm. 
Pris: 7400 kr, varav handpenning 1500 kr som ska betalas då vi skriver avtal. 
(handpenning återbetalas ej) 
 
Halvdagspaket! (förberedelser, porträtt, vigsel och gratulationer) 
(ca 5-6 timmar på plats för fotografering) 
Personligt möte.  
Provfotografering. 
Möte i kyrkan/plats för vigsel, eventuellt med präst/vigselförrättare. 
Alla bilder (ca 20-40 st/h) levererade högupplösta* på USB. 
3 st förstoring A3 (30x42cm) ingår. 
Fotoask med 50-70st bilder 10x15cm. 
Pris: 12000 kr, varav handpenning 1500 kr som ska betalas då vi skriver avtal. 
(handpenning återbetalas ej) 
 
 
Heldagsfotografering eller andra önskemål? 
Maila för offert, info@sandaufoto.se 
 
 
 
 
 
 
*låg-/högupplöst bild är en definitionsfråga beroende på vad den ska användas till. Lågupplöst avser ca 1000x650pix. Högupplöst lämnas 
bilden i originalstorlek från kameran, minus eventuell klipp. En bild i 24Mpix (6000x4000pixl) går utan vidare att skriva ut i A3 format och 

även större. 
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Porträtt-,  CV-, eller profilbild!  
 
30 minuters fotografering i studio. 
Konsultation via mail eller telefon. 
3 st lågupplösta bilder*. Digitalt levererade via web. 
Pris: 600 kr 
 
 
 
 
 
 

Porträtt-,  par-, syskon eller familjefotografering! 

 
Paket "mindre" 
1 timmes fotografering. 
Konsultation via mail eller telefon. 
5 st högupplösta bilder*. Digitalt levererade via web eller USB. 
2 st förstoring A4 (21x30cm) ingår. 
Pris: 1100 kr 
 
Paket "större" 
1-2 timmar fotografering. 
Som ovan, men med 10 st högupplösta bilder*. Digitalt levererade via web eller USB. 
Pris: 1700 kr 
 
Enstaka extra bilder 
150 kr/digital kopia 
 
Paket "max" 
Som ovan, men med ALLA bilder (högupplöst*). Digitalt levererade via web eller USB. 
(OBS bildantal kan variera, men riktmärke ca 20-40st) 
Pris: 2800 kr 
 
 
Hjälp med framkallning eller prints? Kontakta mig! 
 
 
 
 
*låg-/högupplöst bild är en definitionsfråga beroende på vad den ska användas till. Lågupplöst avser ca 1000x650pix. Högupplöst lämnas 
bilden i originalstorlek från kameran, minus eventuell klipp. En bild i 24Mpix (6000x4000pixl) går utan vidare att skriva ut i A3 format och 

även större. 


