HERNER FOTO
Bryllups fotografering

Grundet for stor efterspørgsel og alt for lidt tid, så tager jeg
ikke imod flere bryllups bookinger.
Få foreviget de fantastiske og uforglemmelige øjeblikke og få billeder på DVD, helt
færdigredigeret og klar til fremkaldelse i flere størrelser.
___________________________________________________________________________
Bryllups fotografering på en lokation f.eks. i og ved kirken, rådhus eller et sted efter jeres valg f.eks. skov, strand,
båd, park eller have, alt efter hvad i ønsker.
2950 kr.

___________________________________________________________________________
Bryllups fotografering på 2 lokationer, efter jeres valg f.eks. i og ved kirken eller rådhus før, under og efter vielsen og
derefter på en location efter jeres valg.
Der tages traditionelle bryllupsbilleder i og ved kirke og på en lokation mere, efter jeres ønsker.
Ydermere tages der billeder af gom og gæster som venter spændt, stemningsbilleder af gæster, bruden som
ankommer og føres op, vielsen, ris kast, lykønskninger og bryllupsbil.
3950 kr.

___________________________________________________________________________
Fotografering som ikke er en del af ovenstående, f.eks. ved reception/festen f.eks. med kageskæring, velkomstdrink,

265 kr./time

gæster og stemningsbilleder, billeder af borddækning, gave bord m.m.
Med mindre andet ønskes og aftales, fotograferes der kun indtil forretten serveres.

___________________________________________________________________________
Vigtig Info
Når vi bookes til en bryllups fotografering, sender vi altid en bekræftelse, så der er helt styr på tingene, og ingen tvivl
er omkring pris, dato, tider og adresser og lign.
Møde og planlægning af fotografering. 2-4 uger før dagen mødes vi og planlægger dagens forløb, drøfter detaljer og
jeres ønsker. Vi gennemgår også lokationer og lysforhold, så vi på forhånd ved, hvor der skal/kan tages billeder og på
den måde kan udnytte tiden optimalt på selve dagen.
Hvis, i ikke har en lokation, så hjælper vi gerne med at finde en, som passer til jeres ideer og smag.
Hvis, i har specielle ønsker eller krav, tilpasses det selvfølgelig efter det.
Hvis, bruden har brug for assistance med kjolen, vil det være en fordel at have en hjælper med til det.
Hvis, i har mindre børn, som skal med på nogen af de traditionelle bryllupsbilleder, vil det være en fordel at have en
hjælper med til at assistere, så i ikke har for meget at tænke på under fotograferingen.
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Det er vigtigt, at i sætter mindst en lille time af til bryllups portrætter, så vi har tiden til rådighed sammen med jer.
Billeder redigeres og leveres digitalt til gennemsyn meget hurtigt, normalt allerede inden for en uge.

___________________________________________________________________________

Hvad er med i prisen
Alle priserne er inkl. kørsel i Odense C, formøde, fotografering og redigering af billeder og de digitale billeder i høj
opløsning lige klar til fremkaldelse. Billeder laves færdige både i farve og sort hvid.
*Så det eneste der evt. kan komme af ekstra udgifter er kørsel og evt. parkering.
Billeder laves færdig til fremkaldelse i flg. størrelser 10x15, 13x18, 15x20, 15x21, 18x24, 20x30, 21x30 og 30x45cm.
Stemningsbilleder laves dog kun i størrelserne 10x15 og 20x30
Billeder bliver afleveret på et USB stik type USB 2.0
*
Kørsel uden for Odense C afregnes med statens kørselstakst 3,51 kr. pr/km.
Hvis der evt. kræves en parkerings afgift, hvor man skal parkere eller er nødsaget til at parkere, vil denne afgift
komme oven i prisen.
Vi kommer normalt altid 2 personer til både formøde og fotografering på selve dagen. En fotograf og en assistent
som hjælper til med fotografering, opstilling og lign. og ikke mindst holder øje med tiden.
Hvis, man f.eks. ønsker andre ting, end nævnt her i de forskellige pakker, f.eks. fotografering under brudens
klargøring, morgengave billeder, polterabend, vil det ofte også være muligt. Kontakt os for et uforpligtende tilbud.

Har i andre ønsker eller spørgsmål, så kontakt mig på info@hernerfoto.dk
Priserne tilpasses efter ønsker og der kan sagtens gives tilbud med en fast pris.
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