Wedding & Engagement

Föreviga er dag
Den tid ni bokat hos mig är ert tillfälle, det är er dag, erat ”special moment”.
Oavsett om det är en förlovningsfotografering eller er stora bröllopsdag är mitt mål
och min förhoppning att ni skall känna er bekväma.

Engagement

Att tänka på inför vårt möte

För att maximera vår tid tillsammans önskar jag att vi innan fotograferingstillfället pratar ihop oss om plats och miljöer vi skall fota på. Jag rekomenderar att
klädernas färger harmoniserar och undvik gärna svart, vitt och mycket/olika mönster.
Innan fotograferingstillfället skickar jag över en ”karta” med lite olika klassiska
poseringar allt för att underlätta för er.

Wedding

Tillfälle för konsultation

Mer än fotografering
Inför brölloppet

Ni vet väl att vi förutom fotografering även jobbar med grafisk formgivning? Vi hjälper er gärna med alla trycksaker, så som save-the-date kort, inbjudningar, menyer,
namnplacerings kort och monogram. Kanske vill ni ha en hemsida att uppdatera
så att era nära och kära kan följa er i er planering? Givetvis är allt enligt era önskemål.
Med flera års erfarenhet av formgivning anpassar vi givetvis designen på sakerna
efter era önskemål, kanske har ni lantligt tema eller cowboy tema? Inga problem!

Efter brölloppet
Efter bröllopet hjälper vi er mer än gärna att sätta ihop både tackkort och fotobok
med era foton. Fotoboken väljer ni format på och antingen väljer ni själva vilka
foton ni vill ha i den eller så skapar vi tillsammans en fotobok som presenterar er
storadag. Alla våra grafifska tjänster får ni till en mycket förmånlig kostnad vid
bokning av något av våra bröllopspaket.

Eftersom ni troligtvis kommer ha mycket att tänka på under er dag går vi under ett
konsultationstillfälle i lugn och ro igenom hur ni planerar er dag, vad som sker och
hur dagen kommer se ut. Kanske har ni några tillfällen under dagen som är extra
viktiga för er? Genom att ses kommer vi lära känna varandra och förhoppningsvis
kommer ni känna er lugna och trygga under er fotografering.

Pre-shoot

I alla mina bröllops-paket ingår det utan extra kostnad en Pre-shoot/förlovningsfotografering. Min tanke är att den genomförs och levereras i god tid innan er
bröllopsdag så att ni får möjlighet att använda fotografierna i inbjudningarna om
ni vill. Innan fotograferingstillfället skickar jag över en ”karta” med lite olika klassiska
poseringar allt för att underlätta för er. Vid det här tillfället får vi yttligare chans att
lära känna varandra och genom fotograferingen får ni prova på att bli fotade tillsammans framför kameran.

Er stora dag!

Ni slappnar av och njuter och jag fotograferar. Givetvis ser jag till att få med alla
viktiga ”klassiska” tillfällen, men även de spontana ögonblicken. Beroende på
vilket paket ni valt ser jag till att få med både er och er familj, barn och släktingar.

Fråga på!

Är det något ni undrar över eller funderar
på? Tveka inte att fråga mig, ni når mig på
mail info@livefoto.nu eller på telefon
070-34 34 525.

Rebecca och livefoto.nu har koll på porträttfotografering.
Oavsett om du har egna idéer på hur du vill ha dina bilder
eller hur du inte vill ha dem, så ser livefoto.nu till att du får
fina bilder. Funderar du på porträttfotografering kan jag
rekommendera Rebecca och livefoto.nu!

Ett mycket trevligt bemötande med en lugn och
avslappnad fotografering. Kan varmt rekommendera
Rebecca och livefoto.nu till porträttfotograferingar,
utomhusbilder är ett måste!

			

			

- Fredrik Karlsson, Oktober 2013

Under fotograferingen hade vi kul ihop och det var lättsamt. Bilderna blev jättebra och passade perfekt som
tackkort! Det var både roligt och intressant att vara med
när Rebecca fotade, men framför allt så blev bilderna
såklart riktigt snygga. En härlig sommardag spenderades i
parken i Borås där bilderna togs! Det blev avklarat snabbt
och smidigt med riktigt bra resultat.
			

- Johannes Andersson, Juni 2010

- Oscar Nilsson, Februari 2013

Tack Becca / livefoto.nu för fina bilder och ett fantastiskt
Youtube-klipp! Kolla gärna in och glöm inte att likea sidan!
http://www.youtube.com/watch?v=IyoLKkMOXUQ
			

- Tobias Dettman, Augusti 2013

Yeah! Fick chansen å träffa Rebecca! Riktigt grym fotgraf
som fotade mig när jag lirade på andralång dagen!
Sjukt kul å häftig upplevelse!
Tack! <3
			

- Max Larsen, DJ Goya, Maj 2016

Engagement
Small

30 minuter fotografering
Porträttfotografering
3 st printar, 21x30 cm
5 st foton levereras digitalt
4 495 kr

Medium

60 minuter fotografering
Porträttfotografering
5 st printar, 21x30 cm
15 st foton levereras digitalt
6 395 kr

Wedding
Small

30 minuter Pre-shoot
30 minuter konsultation
1.5 timmars fotografering
Porträttfotografering
3 st printar, 21x30 cm
15 st foton levereras digitalt
5 995 kr

Medium

45 minuter Pre-shoot
30 minuter konsultation
3 timmars fotografering
Porträttfotografering, vigsel, riskastning
ankomst till festlokal, skål
5 st printar, 21x30 cm
40 st foton levereras digitalt
7 995 kr

Large

60 minuter Pre-shoot
60 minuter konsultation
5 timmars fotografering
Frisör, klädsel, porträttfotografering, vigsel,
riskastning, färd i bil/färdmedel, ankomst till festlokal, skål
5 st printar, 21x30 cm
80 st foton levereras digitalt
10 995kr

Byte av storlek på printar

För er som beställer Engagement Small &
Medium samt Wedding Medium, Large och
Xlarge finns det möjlighet att beställa en
50x70 cm förstoring istället för 2 st 21x30 cm.
Dvs. Ni kan då beställa
1 st 50x70 cm + 3 st 21x30 cm.

XLargre

60 minuter Pre-shoot
60 minuter konsultation
8 timmars fotografering
Frisör, klädsel, porträttfotografering, vigsel, riskastning, färd i bil/färdmedel,
ankomst till festlokal, skål, tårtskärning, brudvals
5 st printar, 21x30 cm
120 st foton levereras digitalt
16 795 kr

Följ oss på sociala medier!
facebook.com/livefoto.nu
instagram.com/livefoto
youtube.com/livefotonu
twitter.com/livefoto
pinterest.com/livefoto

Kastellgatan 14
413 07 Göteborg
070-34 34 525
info@livefoto.nu
Innehar F-skatt
org.nr. 880717-7400

Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar och prisjusteringar.
Vid fotograferingar på 3 h eller längre behöver fotografen något i magen.
Priserna exkluderar milersättning, á 30 kr/mil.
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