
     



Paket 1 ” Du & Jag- Porträttfotografering” 

 
Porträttbilderna är kanske de bilder man återkommer 
oftast till för att minnas sitt bröllop.  
Under fotograferingen tar vi god tid på oss att skapa de  
vackrast tänkbara kärleksbilderna. Ni väljer om vi tar 
bilderna före eller efter vigseln.  Allt för att ni ska  
kunna minnas denna underbara dag.  
 
Detta ingår:  
- Planeringsträff 
- Varma kärleksfulla bilder på er som nygifta 
- Enskilda bilder på brud & brudgum 
- Detaljbilder: håruppsättning, ringar, blommor, skor etc. 
- Digitala högupplösta bilder som levereras senast 
3 veckor efter bröllopet.  
- Extra tid utöver de 90 minuter som ingår, 
1500:-/påbörjad timme. 
Pris: 4.995:-  
(Med möjlighet till delbetalning) 

 

 

 

 

 

 



Paket 2 ” Du, jag & vår familj” 

 
Önskar ni ett lite större paket än bara porträttbilderna  
är detta ett bra val för er. Vill ni föreviga bilder på hela familjen 
den dagen då ni blev man och fru?  
 
Detta ingår: 
- Planeringsträff 
- Varma kärleksfulla bilder på er som nygifta 
- Familjebilder på er alla tillsammans 
- Enskilda bilder på brud, brudgum och brudnäbbar/barn 
- Detaljbilder så som håruppsättning, ringar, blommor, skor etc. 
- Digitala högupplösta bilder som levereras senast 3 veckor efter bröllopet.  
- Extra tid utöver de 120 minuter som ingår,1500:-/påbörjad timme. 
 
Pris: 5.995:- 
(Med möjlighet till delbetalning) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Paket 3- ”Du, jag och våra löften- Vigsel och porträttfotografering” 
 
Gifter ni er i kyrka eller på annan plats? Önskar ni bilder när ni byter ringar 
och säger Ja till varandra? Vill ni för alltid minnas känslan av den första  
kyssen som man och hustru är detta paketet för er. 
 
Detta ingår:  
- Planeringsträff 
- Porträttfotografering enligt paket 1 före eller efter vigseln 
- Gruppbilder med best man/tärnor/ brudnäbbar 
- Fotografering under vigseln  
- Gratulationer efter vigseln 
- Digitala högupplösta bilder som levereras senast 3 veckor efter bröllopet.  
- Extra tid utöver de 3 timmar som ingår, 
1500:-/påbörjad timme. 
 
Pris: 7.995:- 
(Med möjlighet till delbetalning) 
 

 

  



Paket 4- ”Kärlekspaketet – Halvdagsfotografering”  
 
Det nervösa pirret i magen innan vigseln. Fniss och förberedelser  
med brudtärnorna. Detta paket passar er som vill få lite mer bilder  
från dagen utöver porträtt och vigsel. 
 
Detta ingår: 
- Planeringsträff 
-Fotografering av förberedelser ( ca 1-2 timmar) 
- Porträttfotografering enligt paket 1 före eller efter vigseln 
- Gruppbilder med best man/tärnor/ brudnäbbar 
- Fotografering under vigseln  
- Gratulationer efter vigseln 
- Digitala högupplösta bilder som levereras senast 3 veckor efter bröllopet.  
- Extra tid utöver de 5 timmar som ingår, 
1500:-/påbörjad timme. 
 
Pris: 9.995:- 
(Med möjlighet till delbetalning) 

 

 

 

  



Paket 5 ”Vid er sida- Heldagsfotografering” fr. 8 timmar 
 
Det här paketet passar er som önskar få hela bröllopsdagen förevigad, 
från minsta detalj under förberedelserna till de stora händelserna under 
festen. Här finns jag med för att skapa ett minne som består 
 från hela er dag  
 
Detta ingår i 8 timmars paketet med möjlighet till tillägg: 
- Planeringsträff 
-Fotografering av alla förberedelser så som håruppsättning, sminkning,  
påklädnad etc. Även brudgummens förberedelser dokumenteras. 
- Porträttfotografering enligt paket 1 före eller efter vigseln 
- Gruppbilder med best man/tärnor/ brudnäbbar 
- Fotografering under vigseln  
- Gratulationer efter vigseln 
- Fotografering av festlokal & dukning 
- Digitala högupplösta bilder som levereras senast 3 veckor efter bröllopet.  
- Extra tid utöver de 8 timmar som ingår, 
1500:-/påbörjad timme. 
 
Pris: 13.995:- 
(Med möjlighet till delbetalning) 
 
Vill ni även att jag ska finnas med under middag och fest går det givetvis 
bra. Jag finns där och fotar middagen, gästerna, brudvalsen,  
bröllopstårtan, talen och all kärlek.  
För prisuppgifter behöver jag veta exakt hur ni tänker er dagen.  
Skicka ett mail och berätta för mig: info@karinmpersson.se så återkommer 
jag med ett prisförslag. 
 
Resekostnad på jobb utanför Ludvika tillkommer med 30 kr/mil. För resor  
över 10 mil enkel resa tillkommer 300 kr:-/timme per restimme. 
 
 



 
 

Planeringsträff  
 
I Samtliga bröllopspaket ingår en planeringsträff.  Jag brukar 
rekommendera att man planerar in den ca 1 månad innan bröllopsdagen, 
då man vet det exakta upplägget för dagen och hur vi ska planera  
in tiden för fotografering. Vi tar en fika på stan i Ludvika och lär känna  
varandra. Vi bollar idéer och kommer fram till en fin plats för fotograferingen. 
Ni får gärna ta med er inspirationsbilder och visa mig om ni har några  
specifika önskemål 

KONTAKT OCH BOKNING 
 
Mail: info@karinmpersson.se 
Telefon: 070-5199525  eller via min Facebooksida Karin M Persson foto 
  

 


