BRÖLLOP
2016, thomasnfoto.com

Hej!
Gratulerar till era bröllpstankar och vad
spännande att ni tittar och är intresserade
av att se om jag passar för att föreviga en av
era viktigaste dagar - ert bröllop.
I den här foldern har jag lagt upp tre bröllopspaket som jag hoppas du kommer att
tycka om.
Skulle de inte passa just era önskemål så
kontakta mig så diskuterar vi fram en lösning som passar just er.

Thomas Niklasson
Tfn: 0767-242700
www.thomasnfoto.com

BRÖLLOP
11 timmar
Vi träffas en tid före bröllopsdagen för att lära känna varandra.
Vi går igenom hur ert bröllop kommer se ut
och vad som är viktigt för just er. Vilken känsla ni
önskar och vill förmedla. Vi går igenom det tillsammans och gärna på plats. Vi kan även hålla en
provfotografering för att ni skall känna hur det är
att stå framför kameran och uppleva hur jag jobbar.
Under bröllopsdagen fotograferar jag under 11
timmar. Fotograferingen sker sammanhängade och
vi brukar hinna med förberedelser, vigsel, porträttfotografering, mottagningen, middagen och kanske
en del av dansen. Ni väljer själva när på dagen ni
vill att vi ska börja.
Efter bröllopsdagen levereras ett mycket stort antal retuscherade bilder, både högupplösta klara för
framkallning och lågupplösta som passar utmärkt
för att visa upp på Facebook.
För att kunna visa bilderna för släkt och vänner
sätts ett privat webgalleri upp med ett urval av de
bästa bilderna från dagen.

BRÖLLOP
7 timmar
Vi träffas en tid före bröllopsdagen för att
lära känna varandra.
Vi går igenom hur ert bröllop kommer se
ut och vad som är viktigt för just er. Vilken
känsla ni önskar och vill förmedla.
Under bröllopsdagen fotograferar jag
under 7 timmar. Fotograferingen sker
sammanhängade och vi brukar hinna med
förberedelser, vigsel, porträttfotografering,
mottagningen, och kanske en del av middagen. Ni väljer själva när på dagen ni vill
att vi ska börja.
Efter bröllopsdagen levereras ett stort
antal retuscherade bilder, både högupplösta
klara för framkallning och lågupplösta som
passar utmärkt för att visa upp på Facebook.
För att kunna visa bilderna för släkt och
vänner sätts ett privat webgalleri upp med
ett urval av de bästa bilderna från dagen.

BRÖLLOP
4 timmar
Vi träffas en tid före bröllopsdagen för att
lära känna varandra.
Vi går igenom bröllopsdagen och vad
som är viktigt för just er.
Under bröllopsdagen fotograferar jag
under 4 timmar. Fotograferingen sker
sammanhängade och vi brukar hinna med
vigsel, porträttfotografering och del av
mottagningen. Efter bröllopsdagen levereras ett stort antal retuscherade bilder, både
högupplösta klara för framkallning och
lågupplösta som passar utmärkt för att visa
upp på Facebook
För att kunna visa bilderna för släkt och
vänner sätts ett privat webgalleri upp med
ett urval av de bästa bilderna från dagen.

Leverans
Jag eftersträvar alltid att leverera några bilder inom en vecka att
använda på sociala medier eller i tack-kort. Övriga bilder snarast
möjligt men senast inom en månad efter fotograferingen.
Ser fram emot att höra av er.
Thomas, Tfn: 0767-242700
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