N

är festen är över, gästerna har gått
hem, dekorationerna har plockats
ner och bröllopsklänningen åter hänger i
garderoben har ni några saker kvar; Kärleken, ringarna och era minnen!
Att boka en bröllopsfotograf till er stora
dag är en investering som finns kvar för
all framtid. Bilderna er med och formar
våra minnen och ni kommer garanterat
aldrig ångra att ni valde att ha med en
professionell fotograf med full fokus på
att få de bästa bilderna på er och era gäster under dagen. Själva kan ni bara luta
er tillbaka och njuta!
Det finns dock en del saker som rör
fotograferingen som kan vara bra att ha
tänkt genom innan själva bröllopsdagen.
Det är detta jag vill tipsa er om här - så
diskuterar vi det tillsammans efteråt. Jag
hoppas ni finner mina tips användbara!
P.S: Behöver ni hjälp med annat än bara
fotograf? Kika gärna på www.isoletta.se/
firabrolloppasmogen och se om ni hittar
andra leverantörer som passar er!

Vad är viktigt att tänka på
när man väljer

Bröllopsfotograf?

Vilken bildstil gillar ni?
Tänk genom vad ni gillar för typer av bilder - och
vad ni inte tycker om. Surfa runt och kolla vad som
finns och vilka ni får förtroende för.

Välj med hjärtat
Ni kommer att spendera mycket tid tillsammans
med er fotograf under bröllopsdagen. Det är därför viktigt att ni gillar personen bakom kameran
och att ni litar på henne. Det är också viktigt att ni
träffar personen som skall sköta kameran på ert
bröllop!

bröllop

Snåla inte!
När bröllopet är över och bara albumet finns kvar
kommer ni aldrig att ångra att ni hade med fotografen stora delar av dagen. Det är dock många som
ångrar att de inte gjorde det...

Var förberedda
Gå genom schemat för dagen tillsammans med
fotografen och prata genom vad ni har för
önskemål och förväntningar på fotograferingen.
Är det något som är extra viktigt för fotografen att
känna till?

Ni är hjältarna!
Kom ihåg, det är ni som gör bilderna. Inte fotografen. Och det är ni som sedan låter dem leva genom
att dela dem och visa dem för andra. Det är ni som
sitter tillsammans med vänner och bekanta och
njuter av hur fantastisk allt var och hur vackra alla
tycker Ni är.

Boka i tid!
När ni har hittat fotografen ni vill ha så boka!
Duktiga fotografer bokas tidigt, många ett år eller
mer i förväg. Så var ute i god tid och vänta inte för
länge med att bestämma er.

Mini

Passar för bröllopsporträtt innan eller efter vigseln,
samt fotografering under vigseln.

I paketet ingår:
•
•
•
•
•
•
•

Planeringsmöte med provfotografering.
Leverans av bilderna från provfotograferingen.
3 timmar sammanhängande fotografering på bröllopsdagen.
Lätt redigering av alla era bästa bilder.
Leverans av bilderna, högupplösta, på USB-minne.
Leverans av 1 st exklusivt Bröllopsalbum (20 sidor, 20*20 cm)
med några av era allra bästa bilder från dagen.
Personlig app för smartphones och läsplattor, perfekt för att
alltid ha tillgång till bilderna och dessutom enkelt att dela
med nära & kära!

Pris: 11995;-

Mellan

Mellanpaketet passar er som önskar gott om tid till bröllopsporträtt - både var och en för sig, på er som par, tillsammans
med era tärnor och bestmen, bilder från vigseln och lite
mingelbilder. Självklart får vi också med detaljer som ringar,
bukett och dekorationer.

I paketet ingår:
•
•
•
•
•
•
•

Planeringsmöte med provfotografering.
Leverans av alla bilderna från provfotograferingen.
6 timmars sammanhängande fotografering på bröllopsdagen.
Lätt redigering av alla era bästa bilder.
Leverans av bilderna, högupplösta, på USB-minne.
Leverans av 1 st exklusivt Bröllopsalbum (20 sidor, 20*20 cm)
med många av era allra bästa bilder från dagen.
Personlig app med 100 bilder i bildgalleri för smartphones och
läsplattor, perfekt för att alltid ha tillgång till bilderna och dessutom enkelt att dela med nära & kära!

Pris: 19495;-

Maxi

Maxipaketet passar er som önskar bilder av era förberedelser,
gott om tid till bröllopsporträtt, bilder från vigseln, mingelbilder
på era gäster, viktiga tal och gruppbilder av familj och vänner.
Självklart får vi också med detaljer som ringar, bukett och
dekorationer.

I paketet ingår:
•
•
•
•
•
•
•
•

Planeringsmöte med provfotografering.
Leverans av alla bilderna från provfotograferingen.
9 timmars sammanhängande fotografering på bröllopsdagen.
Lätt redigering av alla era bästa bilder.
Leverans av bilderna, högupplösta, på USB-minne.
Leverans av 1 st exklusivt Bröllopsalbum (30 sidor, 20*20 cm)
med några av era allra bästa bilder från dagen
+ 2 st ”Föräldraalbum” (20 sidor, 20*20 cm) som ni kan dela
med er av till någon annan.
Personlig app med 100 bilder i bildgalleri för smartphones
och läsplattor, perfekt för att alltid ha tillgång till bilderna
och dessutom enkelt att dela med nära & kära!

Pris: 28495;-

Checklista

inför fotografering

Det är en stor fördel att ha tänkt igenom vad man egentligen
önskar med sina bröllopsbilder. Vad för slags bilder tycker ni
om? Gillar ni konstnärliga och spontana bilder eller mer traditionella och uppställda? Vad vill ni göra med bilderna efteråt; är det
en förstoring att ha på väggen i vardagsrummet, ett album där ni
kan minnas hela dagen, ett collage av bilder att rama in, etc? Här
har jag gjort en checklista på saker som jag gärna vill diskutera
med er innan fotograferingen:

Porträttfotograferingen

Önskar ni att ha med flera än er själva vid
porträttfotograferingen? T.ex bestman/tärna, barn, föräldrar?
Vad för slags bilder önskar ni?
Gillar ni spontana bilder eller mer traditionella och uppställda?
Önskar ni porträttfotograferingen före eller efter ceremonin?
Vi planerar in god tid i vilket fall som helst.
Vart vill ni fotograferas? Självklart hjälper jag er med tips på bra
ställen! Har ni något särskilt ställe ni gärna vill fotograferas på?
Berätta det för mig så spanar jag in stället och letar bra ljus och
förhållanden för att bilden skall bli så bra som möjligt!

Var kan vi befinna oss vid regn?
Lokalen där ni har festen kanske är ett alternativ? Gemensamt
hittar vi en bra lösning för detta!

Inför vigseln

Var och vilken tid hålls vigseln?
Vilka bilder är viktigast för er under ceremonin?
T.ex bilder även på föräldrar under ceremonin eller detaljbilder
från utsmyckning av kyrkan.
Övriga önskemål eller upplysningar som kan vara bra för mig att
veta; Solister? Brudnäbbar? Någa överraskningar till gästerna?

Inför festen

Var och vilken tid hålls festen?
Vilka bilder är viktigast för er under festen?
T.ex. gruppbilder med mammas systrar etc.
Övriga önskemål som kan vara bra för mig att veta.
Detta kan vara bilder på dukning, översiktsbild över lokalen etc.

Inför leverans

Åker ni på bröllopsresa i samband med bröllopet? Det är bra för
mig att veta när jag ska leverera era bilder.

Samtycke

Jag tycker det är roligt att få visa upp fina brudpar på min blogg
och hemsida och behöver därför veta om ni samtycker till
eventuell publicering.

Övrigt

Ni får gärna skriva ner lite om er själva, hur ni tänkt ert bröllop
och hur ni träffades, det hjälper mig att göra era bilder personliga och så som ni vill ha dom. Finns det andra önskemål eller
upplysningar som jag bör känna till?

Utomhusfotografering
En barn- och familjefotografering
utomhus är det perfekta valet för dig
som önskar glada och avslappnade
bilder på dina barn och din familj!
Vi träffas i en miljö som vi väljer
tillsammans, oftast ett ställe som ni
tycker mycket om. Vi kommer hitta
den perfekta platsen!
Kostnaden för fotograferingen är
995:-. Detta är GRUNDPAKETET och
det det ända du förpliktar dig till vid
bokning.
Vilket tillvalspaket du önskar att
köpa bestämmer du först EFTER att
du sett bilderna. Vi låter fotograferingen ta den tiden det tar, oftast
landar det på ca 1 timma.
Man har ofta en hel del funderingar
när man skall fotograferas. Kanske är
du inte så van att stå framför kameran och då är det klart du undrar hur
allt skall gå till. Här har jag samlat
svar på de vanligaste frågorna jag får.
Har du andra funderingar så tveka
inte att höra av dig!

utomhusfotografering

Bronspaketet, 2495:I Bronspaketet ingår 5 st högupplösta bilder - och en
unik mobilapp med dessa. Total kostnad blir 3490:-

Silverpaketet, 4595:Väljer du Silverpaketet får du 30 digitala bilder och
betalar totalt 5590:- (Ca 153 kr/bild).
Dessutom ingår en mobilapp med valda bilder.

Guldpaketet, 5995:Om du som de flesta av mina kunder väljer
Guldpaketet, får du ALLA bilderna från fotograferingen
i digitalt format på ett USB eller som nedladdningsbar
länk direkt till er dator. Då ingår även en unik mobilapp med 100 av era bästa bilder! Den totala kostnaden
hamnar på 6990:-. Ni får dessutom möjlighet att köpa
ett exklusivt album på 20 sidor till reducerad pris.
(Det går också att köpa enstaka digitala
bilder för 500:-/st.)

utomhus

Bildpaket

Vanliga frågor
Hur förbereder vi oss?
Se till att barnen är mätta och nöjda, ta gärna med
någon leksak dom tycker om och kanske ett extra
ombyte. Berätta gärna om fotograferingen innan
så att dom vet vad som ska hända. När vi väl ses
kommer jag ta hand om er så att barnen känner
sig trygga och vi leker och busar fram leenden och
skratt.

Vad gör vi om barnen är gnälliga?
Ingenting! Jag har fotograferat väldigt många barn
och har aldrig behövt avbryta en fotografering för
att någon varit gnällig. Vi leker, busar och skojar
tills dem är på bättre humör, annars väntar vi en
stund. Jag fotar i barnens takt och anpassar mig
helt efter dem. Om det någon gång skulle hända
att det absolut inte fungerar att fotografera så
hittar vi en ny tid som passar.

Vad skall vi ha på oss?
Det ni känner er bekväma i! Undvik gärna väldigt
mörka kläder och mycket mönster. Pastell och
naturfärger blir väldigt fint på bild. Det viktigaste
är att ni känner er fina och avslappnade.

Tänk om det är dåligt väder?
Vid regn eller kraftig blåst byter vi dag till en ny tid
som passar för er.

Vart skall vi vara?
Jag älskar att jobba i naturligt ljus och anpassar mina
fotograferingar efter de förhållanden som råder i
ljus och väder på fotograferingsdagen. Ofta hittar jag
en ny favoritplats varje årstid och jag kommer alltid
att välja den plats där era bilder blir bäst. Jag brukar
därför ringa er ett par dagar innan fotograferingen
för att avtala exakt plats att mötas på. Om ni har någon favoritplats åker jag gärna dit och kollar ljus och
fotoförhållanden för att komma alla önskningar till
mötes. Det går lika bra att fotografera under hösten
och vintern som under våren och sommaren, kontakta mig för mer information.

Måste vi bestämma bildpaket innan?
Nej, det måste ni inte. Max 2 veckor efter vår fotografering
får ni ett galleri med ert urval online. Här kan ni i lugn och ro
välja vilka bilder ni vill ha, och det är nu ni väljer hur många
bilder ni önskar att köpa.

Hur betalar vi?
Max 2 veckor efter vår fotografering får ni ett galleri med ert
bildurval online. Här kan ni i lugn och ro välja vilka bilder ni
vill ha, och det är nu ni väljer hur många bilder ni önskar att
köpa. När ni valt bilder skickas en faktura via mail och bilderna levereras högupplösta på USB-minne eller online.

Hur bokar vi?
Antigen skickar ni ett mail till gudrun@isoletta.se, ringer mig
på 070-2065558 eller så skickar ni ett SMS så ringer jag upp er!

Gravidfotografering
Väntar du barn rekommenderar jag
starkt att göra en gravidfotografering!
Det är inte mycket som är vackrare
än en gravid kvinna och jag lovar att
detta blir bilder du kommer att glädjas
över länge! Jag har själv 2 barn och vet
mycket väl att man inte alltid känner
sig som vackrast med några kilon mer
än normalt och kanske även har svårt
för att röra sig som man brukar.
Detta tar jag självklart hänsyn till när
jag planerar fotograferingen och mitt
mål är att timmarna med mig skall
blir en riktigt egoboost för dig! Om du
vill får du självklart också ha med din
man/partner och/eller andra barn och om du önskar det har jag även ett
par klänningar att låna ut!
Vi låter fotograferingen ta den tiden
det tar, oftast landar vi på 1-2 timmar.
Bildpaketen är de samma som för
barn- och familjefotografering och du
behöver inte välja typ av paket förrän
du har fått se bilderna vi tagit.
GRUNDPAKETET för
Gravidfotografering kostar 995:-.

Studiofotografering
I bland passar det inte med en barnfotografering utomhus. Kanske är
det alldeles för kallt för din lilla
6-månaders bebis eller kanske är det
just studiobilder ni är ute efter.
Oavsett anledning har jag möjlighet att erbjuda studiofotografering
hemma hos mig! I ett rum på nedervåningen i vår villa har jag inrett en
fullt fungerande studio med flera
olika bakgrunder och massor av
accessoarer till fotograferingen.
Studion är liten så den passar bäst
för små barn under ca 8-9 år. Men
med lite god vilja är det även fullt
möjligt att få in en hel familj på 5 om
man önskar det!
Kostnaden för fotografering i studio
är 995:-. Detta är GRUNDPAKETET
och är det det ända du förpliktar dig
till vid bokning. Vilket tillvalspaket
du önskar att köpa bestämmer du
först EFTER att du sett bilderna.
Vi låter fotograferingen ta den tiden
det tar, oftast ca 1 timme.

Bildpaket

Studiofotografering

minipaketet, 2495:I Minipaketet ingår 5 st högupplösta bilder - och en unik
mobilapp med dessa. Total kostnad: 3490:-

mellanpaketet, 4595:I Mellanpaketet ingår 10 digitala bilder som ni kan spara
och framkalla efter egna önskemål. En mobilapp med valda
bilder ingår också. Total kostnad: 5590:-

Om du som de flesta av mina kunder har svårt att
välja mellan alla favoriter kan du välja det största
paketet och få ALLA* bilderna från fotograferingen.
Då ingår även:
• Printade kopior av ALLA bilderna i storlek
10*15 cm att spara för framtiden.
• Presentkort till ett värde av 995:- att använda
vid nästa fotografering - eller att ge bort till en
vän. (Kan dock ej användas till produkter.)
• Mobilapp med alla era bilder.
• Bildspelet från bildvisningen.
• Möjligheten att köpa lyxigt album i flera storlekar med linneomslag under bildvisningskonsultationen reducerad pris.
(Kostnad, inkl fotografering: 6990:-)
*Med alla bilder menas att jag sorterar bort bilder
utan skärpa, där någon blundar, etc.
(Det går också att köpa enstaka digitala bilder för
500:-/st.)

studio

maxipaketet, 5995;-

Nyföddfotografering
Himlen måste sakna en hel del
änglar... Många har iallafall varit och
blivit fotograferade hos mig!
Din nyfödda bebis förevigas när han
eller hon är mellan 0-14 dagar. Det är
då de sover som bäst överallt och är
enklast att jobba med.
En nyföddfotografering hos mig är
en lugn, skön och mysig upplevelse
för bebisen. I min hemmastudio fixar
jag värmefläktar och lugn musik så
vi tillsammans kan skapa de magiska
bilderna ni vill ha. Vi låter det ta så
lång tid som det krävs för att bebisen
skall må bra, vara mätt och god och
sova sött.
Kostnaden för en
nyföddfotografering är 1495:-.
Detta är GRUNDPAKETET och är det
det ända du förpliktar dig till vid bokning. Vilket tillvalspaket du önskar
att köpa bestämmer du först EFTER
att du sett bilderna.

Bildpaket

nyföddfotografering

minipaketet, 2495;I Minipaketet ingår 5 st högupplösta bilder - och en unik
mobilapp med dessa. Total kostnad: 3990:-

mellanpaketet, 4595:I Mellanpaketet ingår 10 digitala bilder som ni kan spara
och framkalla efter egna önskemål. En mobilapp med valda
bilder ingår också. Total kostnad: 6090:-

Om du har svårt att välja mellan alla favoriter kan
du välja det största paketet och få ALLA* bilderna
från fotograferingen.
Då ingår även:
• Printade kopior av ALLA bilderna i storlek 10*15
cm att spara för framtiden.
• Ett paket med 25 st kort att använda som tackkort, dopsinbjudningar etc (värde 695:-)
• Presentkort till ett värde av 995:- att använda vid
nästa fotografering - eller att ge bort till en vän.
(Kan dock ej användas till produkter.)
• Mobilapp med alla era bilder.
• Bildspelet från bildvisningen.
• Möjligheten att köpa lyxigt album i flera storlekar
med linneomslag under bildvisningskonsultationen till reducerad pris.
(Kostnad, inkl fotografering: 7490:-)
*Med alla bilder menas att jag sorterar bort bilder
utan skärpa, där någon blundar, etc.
(Det går också att köpa enstaka digitala bilder för
500:-/st.)

nyfödd

maxipaketet, 5995;-

Hur vill du presentera dina minnen?
Det finns många sätt att visa upp sina bildskatter och olika
alternativ passar olika typer av bilder. Här har jag samlat
några av de vanligaste men självklart finns det flera alternativ
för dina bilder!

Man kan välja collageramar med plats för flera bilder, få sin
favoritbild tryckt på plexiglas eller varför inte våga vara
annorlunda och välja bild på plywood? Om du inte hittar det
du söker i mitt urval så pratar vi ihop oss om vad som skulle
passa just er bild!

artplate
Artplates är handgjorda konstverk där din favoritbild trycks
på en mdf-skiva. Du kan välja mellan vita, svarta eller ekfärgade kanter så att bilden skall bli så unik som möjligt.
På baksidan finns en infälld upphängning så att den kan sitta
direkt mot väggen utan synligt hänge.
Artplates skapar en avskalad och modern design och passar in
i många hem. De kan med fördel hängas flera tillsammans i
moduler för att skapa en hel vägg med minnen.

woodart
Dessa fotoblock är handgjorda av 15 mm björkplywood och
laminerade för att stå emot smuts, damm, fettfläckar och UVljus så att de håller sig fina i generationer.
På baksidan av fotoblocken finns en infälld upphängning så
att den kan hänga direkt mot väggen utan synligt hänge.
Fotoblocken skall hängas utan ram vilket skapar en avskalad
och modern design. Blocken finns både som separata plattor
eller som färdiga serier.

produkter

fine art print
Vackra och minnesvärda bilder skall printas på riktigt
snyggt papper! Ett syrafritt papper av hög kvalitet behåller sin yta och sina färger i många generationer om
det behandlas på rätt sätt. Ett bild på Fine Art papper
kan även monteras på en 3mm eller 5mm tjock kapaskiva, ytbehandlas med UV-skydd och monteras i ram
utan glas om man föredrar det.
Om du väljer Fine Art printar jag din bild på ett
kvalitetspapper av 100% cellulosa från Hahnemühle
eller Epson. Pappret har en slät yta och ”bright white”
bas som ger en god färgåtergivning och är ett papper
som lämpar sig extra väl för fotografier.

“Åh, vilket fint USB-minne
ni har hängande!”

album
Ett album med era favoritbilder kommer bli en kär ägodel
och är ett självklart val efter en investering i fotografering.
Albumen finns i flera storlekar, där den vanligaste för en
familjefotografering är 20*20 cm.
Albumen är vackert klädda med linneomslag i valfri färg
och kan även fås med en passande snygg låda för förvaring.

produkter

digitala filer
I dag önskar de allra flesta att spara sina bilder i
någon digital form. Det kan vara i ett moln, på en
dator, i telefonen eller på ett USB. Det känns tryggt
att veta att bilderna finns kvar och att man kan
spara dem tillsammans med alla sina andra bilder
som finns på samma ställe. Därför säljer jag alltid
någon, några eller alla bilder i digital högupplöst
form - i tillägg till ett album eller en inramning etc.
På så vis kan man också ge kopior av sina bilder till
nära och kära utan att det kostar för mycket.
Mina digitala filer levereras i .JPG, 300 dpi, 30 cm på
längsta sidan på ett USB.

Lite om mig själv
Ni undrar säkert vem jag är. Att få vara den som skapar
andras minnen i bildform är en viktigt uppgift och det är
inget man lämnar över till vem som helst!
Den korta beskrivningen av mig får bli att jag oftast är
glad, att jag tycker om att äta gott, men inte så mycket om
att laga mat. Jag gillar att dammsuga, hatar att vika tvätt
och tycker om att tapetsera. Jag byter matta i
vardagsrummet oftare än alla jag känner och jag blir lycklig
av att få ställa färska blommor på bordet.
Jag bråkar väldigt sällan men gillar att säga vad jag tycker.
Jag älskar att fotografera människor och har några av mina
lyckligaste ögonblick när ljuset är perfekt, kameran är på,
människorna framför mig är avslappnade och ALLT sitter.

Den bästa kommentaren jag kan få efter en fotografering är “Är det där jag på riktigt!?” och jag växer
som människa av att se andra tycka om sig själv!
Jag är året-runt-bosatt på Smögen, har 4 barn (varav
2 delas med en annan familj), 1 man och 1 hund. Vi
äter tacos på fredagar, alldeles för mycket godis på
lördagar och fördelar våra vardagar mellan skola,
jobb, gympor, läxor, en löprunda innemellan - och
“Bonde söker fru” på onsdagar.
Att arbeta med mig innebär rak och ärlig
kommunikation, mycket skratt och en avslappnad
stund tillsammans. Jag vill att min glädje över
fotograferandet skall synas i mina bilder och mitt
fokus är alltid att berätta er historia. Jag lovar att jag
skall göra mitt allra bästa när jag jobbar tillsammans
med er!
(P.S: Tycker du inte om att stå framför kameran? Det
är lugnt, du är i gott sällskap av de allra flesta andra
jag har fotograferat. Jag vet hur det känns och
kommer att göra mitt bästa för att ni skall få äkta,
glada och naturliga bilder!)
En stor varm kram,
Gudrun

”Gudrun, från djupet av våra hjärtan: TACK för att du förevigade
vårt bröllop. Du är lika fantastisk som person som fotograf!
Vi rekommenderar dig till alla!”
/Helena & David
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Isoletta AB | Makrillgatan 9 | 45651 Smögen | Sverige
070-2065558 | gudrun@isoletta.se | www.isoletta.se

