
PRISLISTA BRÖLLOP 2014 
 

 
 

Bröllopsdagen – så fantastiskt kul! Jag var aldrig en som drömde om 
mitt bröllop redan när jag var en liten flicka, utan jag hade snarare en 
ganska oromantisk syn på saken. Så när jag och min man gifte oss och jag 
insåg att detta faktiskt var en av de roligaste och mest minnesvärda dagarna 
i våra liv, och dessutom en start på vårt resterande liv tillsammans, blev jag 
nästintill överväldigad. Så speciellt. Men minnen bleknar. Idag, snart sex år 
senare, kommer jag inte ihåg hur bröllopsmiddagen smakade. 
Brudklänningen har jag sålt på Blocket för länge sen. Det som håller känslan 
och minnet av dagen vid liv är fotona – ögonblick, stunder, känslor och 
uttryck. Det är en stor ära att få förtroendet att fotografera någons 
bröllopsdag. Jag lovar att förvalta det på bästa sätt. 

 
I ALLA PAKET INGÅR: 
De bästa fotona från fotograferingen, vilket innebär 40-50 bilder per timmes 
fotografering. Dessa levereras högupplöst på skiva i både färg och svartvit 
version, för framkallning i stora storlekar. Bilderna kommer även i en 
lågupplöst version (lämplig för mail, blogg, facebook etc). Fria 
framkallningsrättigheter. 
 

 
 
En liten stund 

- Konsultation via mail eller telefon 
- 1,5 timmes sammanhängande fotografering (porträtt)  

4 500 kr 



 
 
 
En lite längre stund 

- Konsultationsmöte 
- Provfotografering i samband med konsultationsmötet inklusive 5 fullt 

bearbetade högupplösta bilder i färg och svartvitt 
- 3 timmars sammanhängande fotografering (porträtt, vigsel, 

gratulationer) 
7 900 kr 
 
 
 
En halv dag 

- Konsultationsmöte 
- Provfotografering i samband med konsultationsmötet inklusive 5 fullt 

bearbetade högupplösta bilder i färg och svartvitt 
- 5 timmars sammanhängande fotografering (tex förberedelser, porträtt, 

vigsel & gratulationer eller porträtt, vigsel, gratulationer & början på 
bröllopsfesten) 

10 500 kr 
 
 
 
En hel dag 

- Konsultationsmöte 
- Provfotografering i samband med konsultationsmötet inklusive 5 fullt 

bearbetade högupplösta bilder i färg och svartvitt 
- 8 timmars sammanhängade fotografering (från förberedelser till 

bröllopsmiddag)  
14 500 kr 
 

 
 
 
RESEERSÄTTNING 
Milersättning tillkommer utanför Helsingborgs kommun med 40 kr / mil.  
 



TILLVAL 
Jag designar gärna fotoböcker åt er från er stora dag. Det finns massor av 
varianter, storlekar, format, material och sidantal, kontakta mig gärna för 
förslag och prisexempel. Priserna börjar på 1500 kr. 
 
ÅTERKOMMANDE KUNDER  
får 10% rabatt och 3 extra foton på framtida fotograferingar. 
 
Priserna är inklusive moms. Lycklig Foto innehar f-skattesedel.  
Har ni andra önskemål än ovan förslag? Hör av er så pratar vi om saken 
och jag tar fram en offert efter era önskemål.  
 
BOKNING & VILLKOR 
För bokning eller andra frågor är det enklaste att maila mig på 
pernilla@lycklig.org. Det går även bra att ringa på 0703 604619. Vid bokning 
skriver både parter på ett avtal kring villkoren för fotograferingen samt 
användanderätten av bilderna – som kortfattat innebär att kund har rätt att 
fritt framkalla bilderna och publicera dem i icke-kommersiellt syfte med 
hänvisning till fotografen, samt att jag har rätt att använda bilderna i min 
marknadsföring. 
 
Vid bokningstillfället betalas en bokningsavgift á 25% av totalbeloppet -  
denna återbetalas ej vid eventuell avbokning. Datumet är reserverat när 
avtal och bokningsavgift inkommit. Resterande summa betalas inom 10 
dagar efter fotograferingen, före bildleveransen.  
 
 
Jag ser fram emot att höra av er!  
Pernilla Prahl  
 
pernilla@lycklig.org, 0703 604619 
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