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BRÖLLOP
- unna dig planering, omtanke & kvalitet -

Ann-Sofie Fryxell
FOTOGRAF
Innehar F-skatt

Tips: 
Få stora beslut klara först. Boka vigselplats, 
plats för middag & fotograf först då dessa 
är mest bokade. Jag har mycket tips. 

+ Rådgivning & kreativ idespåning
+ Planeringsträff med provfotografering
+ Alla utvalda foton i högupplöst format
+ Redigering på samtliga utvalda foton
+ Alla utvalda foton även i svartvit.   
+ Samtliga foton från bröllopet i lågupplöst format
   (50-75 bilder/bokad    (50-75 bilder/bokad fototimme)
+ Leverans inom 2 veckor från ert urval
+ Digital back-up i 5 år 

Tillval: (fråga för prisförslag)
+ Morgongåvefotografering 
+ Fotostudio på mottagningen
+ Extra timmar på plats
+ Extra högupplösta bilder+ Extra högupplösta bilder

Ett avtal mailas till er. Så snart ni återkopplat samt
betalat 25 % i reservationsavgift är ert datum bokat. 
Resterande belopp betalas efter bildleverans. 

Jag åker mer än gärna till Er. Skicka mig på äventyr!
Reseersättning tillkommer och ev mat/boende. 

Å du - STORT grattis! 
Med mig som er bröllopsfotograf kan ni 
förvänta er att jag engagerar mig utöver 
det vanliga, planerar utifrån era önskemål 
samt är lättsam, lite tokig och kreativ på er 
stora dag :) Med tricks och små uppdrag 
anpassade efter er blir det bekvämt oanpassade efter er blir det bekvämt och 
naturligt framför kameran och ni kan 
bara njuta av er bröllopsdag. 
Hoppas vi ses! 

Ann-Sofie Fryxell 

Alla paket inkluderar:

”Vi är så glada att vi valde just Ann-Sofie 
som vår bröllopsfotograf. Hon är väldigt 
engagerad och gjorde allt för att verkligen 
förstå hur just Vi ville att vår bröllopsdag 
skulle förevigas på bild. En idéspruta med 
mycket positiv energi som verkligen fick 

oss att känna oss bekväma framför kameranoss att känna oss bekväma framför kameran. 
Stort tack!”

/Helena Knezeviz 

13 000 :- 

Porträttsfotografering, vigsel samt efterföljande gratulationer. 
Fotograferingen tar totalt 3 timmar. 
Inkluderar 130 bilder. 
 

Nr. 3:

19 000 :-

Fotografering i 6 sammanhängande timmar inkl. 
förberedelser, vigsel/gratulationer samt porträtt. 
Inkluderar 200 bilder. 

Nr. 6:  

24 000 :-

Fotografering 10 sammanhängande timmar. med 
förberedelser, vigsel,gratulationer, porträtt, brudskål/mingel, 
dukning, bröllopsmiddag & brudvals. 
Inkluderar 400 bilder. 

Nr 10:


