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Välkommen till Bröllopsfoton!

En upplevelse med bröllopsfoton ska vara lättsam, lyxig och fylld av glädje 
och värme. Det ska vara enkelt att vara kund och du ska få den service 
du behöver. Denna prisguide riktar sig till mina privatkunder. Som du ser 
arbetar jag mycket med bröllop, men även andra porträttbilder både i 
studio och i olika miljöer. 
 
Då jag värnar om dig som kund och vill ge dig något du tar 
med dig i livet, vill jag ge dig en helhetsupplevelse.  
I prislistan får du  tips om kollegor som kan göra er upplevelse 
mer komplett. Fråga mig gärna om du saknar information eller har 
idéer om förbättringar i min service.

Mina kunder tycker oftast jag är enkel att samarbeta med, att jag anstränger mig och gör det lilla 
extra.

Ofta får jag höra att man slappnar av och att det var roligare än man trott att bli fotograferad. Jag vill 
också lyfta stämningen när jag är på plats exempelvis på ett bröllop och växlar mellan att jobba obe-
märkt diskret till att kliva fram och arrangera.

Kärlek till fotografi handlar inte om teknik för mig, det handlar om kärlek till det vackra omkring oss.  
 
Boka ett möte med mig så går vi igenom era önskemål!

/Björn Mattisson 

Fotograf Björn Mattisson

Första kamera: Kodak Instamatic, nu Canon EOS 5D MKIII. 
Har dansat 5 meter från George H.W. Bush polat med Birgit Cullberg och fotograferat Kronprinsessan.
Snabbast i skolan på 100 meter i åttonde klass. Jobbat  många år med Fotograf Reijo Rüster, han som 
gjorde bilden med Hoa-Hoa och barnet. Jobbat med Team Framkallning på ProLabbet och med Charlie 
Papa Bildbyrå. Hängflygpilot och skärmflygpilot under 16 år. Har tre barn.
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“Här är en 
underbar foto-
graf med my-
cket personlig 
service. Alltid 
snabba svar 
med en här-
lig personlig 
touch. Ett extra 
plus är att man 
får så mycket 
för pengarna. 
Ett val som vi 
absolut inte 
ångrar!! =D”

/Ida-Marie

Bröllop - Kärlek mellan två människor, släkt och vänner! 

I denna prisguide delas alternativen upp i olika paket. Paketen innehåller delar av bröllopet och är baserade på 
ett traditionellt kyrkobröllop. Jag skräddarsyr gärna en offert när bröllopspaketen skiljer sig från ert upplägg. 

Bäst är att ses under ett konsultationsmöte så vi kan prata igenom era funderingar och jag kan bidra med mina 
tankar. Konsultationsmötet är kostnadsfritt och sker normalt i studion i Årsta.
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PREMIUM 29 950 kr 

Heldagsfotografering 
från förberedelserna
fram till dansen tar vid.

Förberedelserna 
Porträttsession 
Vigsel 
Gratulationer 
Mingel före middagen 
Middagen 
Fest och dans 
 

Exklusivt ingår 
Stylist 
Bröllopskoordinator 
 
Innehåller 
Konsultationsmöte 
800 bilder högupplöst 
60 bilder fullt redigerade
48 st Tackkort 
Bildgalleri online 
Bildvisningsmöte

Bröllopskoordinator

Som fotograf tycker jag inte att ett bröllop är finare för att det 
är påkostat, däremot tycker jag det gör stor skillnad vilken om-
sorg man ger sitt bröllop, detaljer gör underverk. 
 
I mitt Premiumpaket ingår rådgivning genom Right Style bröl-
lopskoordinator. Värdet på detta är ca 4 000 kronor. Vill man 
ha mer hjälp i planeringen och även de praktiska delarna kan 
Right Style göra ännu mer. 
 
Right Style är lyhörda och har fin känsla för både människor 
och detaljer.

Ingår:
Bröllopskoordinator! 
• Initialt möte där vi går igenom planering och koordina-

tionsprocessen och lägger upp en planering.
• Mail och telefonkontakt fram till bröllopsdagen.
• Rådgivning, tips och idéer på hur ni kan använda er av 

personliga inslag samt hålla er budget.
• Personlig budget & planeringsunderlag. 

 

Ingår : 

Sty l i s t !
• Hårstyling - Make up - Rådgivning
• Assistans under porträttsessionen
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Heldagsfotografering 
från förberedelserna
fram till dansen tar vid.
 
Förberedelserna 
Porträttsession 
Vigsel 
Gratulationer 
Mingel före middagen 
Middagen 
Fest och dans 

Exklusivt ingår 
Stylist 
 
 
Innehåller 
Konsultationsmöte 
800 bilder högupplöst 
60 bilder fullt redigerade
48 st Tackkort 
Bildgalleri online 
Bildvisningsmöte

LYX 25 950 kr

Stylist

Oavsett hur fin man redan är kommer ni inte 
ångra er när ni väljer professionell styling.

Tilde på Beauty by Tilde är en fantastisk styl-
ist, väldigt duktig. Sedan vi började samarbeta 
har jag märkt att alla jag pratar med vet vem 
hon är och gillar henne. Hon gör intryck, för 
in sin positiva energi och bidrar till en härlig 
stämning. 

För att ge dig chansen som kund att välja in 
henne till din bröllopsdag bjuder jag på styl-
istkostnaden när ni väljer Tilde för jag vet det 
gör skillnad i bilderna.  
 
My på Peach STHLM också är precis som Tilde, riktigt duktig och en stämningshöjare. Att fixas i ordning på 
My´s härliga salong vid Vanadisplan är en bra start på bröllopsdagen. My är också gärna med “on location”. 

Ingår: 

Styl ist ! 
• Hårstyling - Make up - Rådgivning
• Assistans under porträttsessionen 

Tips! 
 
Några av mina finaste bilder har jag fotograferat när det reg-
nat. Regn är ingen katastrof.  
 
Däremot är det bra med ett stort vitt bröllopsparaply! För 
att ni ska slippa tänka på det och kanske köpa ett ganska dyrt 
paraply i onödan, så har jag med ett ni kan låna!

Ly
x
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LYCKA 21 950 kr

Festkläder

Fantastiska Little Fairies butik för festkläder är ett kärt samarbete!

En fin butik i Hägersten med sin underbar personal och fin smak för kläder och accessoarer. Under den 
familjära och intima ytan döljer sig ett helt 
otroligt sortiment, bra priser och även 
nätbutik: www.littlefairies.se.

Många av mina kunder har anlitat Little 
Fairies och de är alltid samrådiga med mig 
efteråt! Det var så bra, så trevligt, fin ser-
vice och så fina kläder. Både för att hyra 
eller köpa.

Har du inte valt ännu? Tveka inte, boka en 
tid för utprovning!

Håll ögonen öppna efter det lilla kortet 
med björnen och vad som står på det!

Tips! 
 
Många bilder betyder inte att du får 
mer för pengarna. Tvärtom är det 
bra om fotografen hjälper er med 
gallringen och därmed höjer kvaliten 
på bildleveransen. 
 
För mig som fotograf handlar det 
om berättelsen om er vackra dag, 
att fånga ögonblick, händelser och 
detaljer. Jag vill att ni och era nära ska 
kunna återuppleva ert bröllop om och 
om igen.

Heldagsfotografering 
från porträttsessionen
fram till dansen tar vid.
 
Porträttsession 
Vigsel 
Gratulationer 
Mingel före middagen 
Middagen 
Fest och dans 

 
 
 
Innehåller 
Konsultationsmöte 
800 bilder högupplöst 
50 bilder fullt redigerade
48 st Tackkort 
Bildgalleri online 
Bildvisningsmöte
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KÄRLEK 17 650 kr

Solist

Brollopsfoton.se samarbetar med duktiga solister och ni kan provlyssna på webben!  

Tag gärna med solisten till middagsminglet och om ni vill kan ni få även show kring middagen. Jag lovar, det är 
fantastiskt och jag rekommenderar varmt att ni ägnar det en tanke.

Tips! 
 
I de större paketen ges bättre möj-
ligheters till att fotografera gäster, 
blommor, ringar och miljöer. Jag 
försöker alltid göra parporträtt och 
fina bilder på era gäster när jag kan; 
exempelvis vid kyrkan. 
 
Bilderna läggs i visningsalbum på 
webben. Där kan era gäster uppleva 
ert fina bröllop igen, se bildspel och 
om man vill kan man beställa pap-
perskopior. 

Porträttsessionens bilder läggs med 
lösenord. Ni kommer även ha möj-
lighet att dölja bilder från att visas.

Fotografering från  
porträttsessionen
fram till minglet före 
middagen.
 
Porträttsession  
Vigsel 
Gratulationer 
Mingel före middagen 
 

 
 
 

Innehåller 
Konsultationsmöte 
400 bilder högupplöst 
35 bilder fullt redigerade
48 st Tackkort 
Bildgalleri online 
Bildvisningsmöte
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PASSION 14 650 kr

Festlokaler

Som bröllopsfotograf har jag kontakt med 
olika festplatser och vissa av dom vill jag rek-
ommendera er att ta en extra titt på. Be mig 
ta kontakten så får ni lite mer för pengarna.

Exempel på festplatser jag gärna berättar mer 
om:

Stallmästaregården, Djurönäset, Sundby 
Gård, Hågelbyhus, Djursholms slott, Sånga 
Säby.

Porträttsession  
Vigsel 
Gratulationer 

 
 
 

 

Innehåller 
Konsultationsmöte 
300 bilder högupplöst 
30 bilder fullt redigerade
48 st Tackkort 
Bildgalleri online 
Bildvisningsmöte

Med detta paket får du guldkornen. 
Porträttsession, vigsel och gratulationer.
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Boudoir
Secret album

Smakfullt vackra boudoirbilder.
Överraska din partner eller på möhip-
pan!

Fotosession 1 450 kr  
Endast fotograferingen.
1st förstoring 20x30 cm ingår.

Stylist 1 695 kr
Stylist på plats 45 minuter.

Bildvisningsmöte  0 kr
Vi går igenom bilderna.
 Här får du möjlighet att beställa fler 
bilder, album och FineArt-box. 

Underkläder

Madame Blanche är butiken med passion för vackra underkläder. 
Ett intresse som växt till en exklusiv nätbutik där underkläder från 
olika varumärken omsorgsfullt väljs ut. 
 
Bokar du en Secet album fotografering får du en rabattkod som ger 
dig 20% rabatt! Dessutom ingår en fri konsultation!  
Du får en rabattkod när du bokar din fotografering.

Tips! 
 
Bokar du med 
stylist kommer 
hon vara med 
under hela 
porträttses-
sionen. Det kan 
kännas bekvämt 
och hela foto-
graferingen blir 
vackrare. 
 
De stylister jag 
arbetar med är 
bland de bästa i 
Stockholm. 

www.madameblanche.se

Bo
udoir
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Studioporträtt med sin fina 
kvalitet är en lyx alla borde 
unnas ibland.

Barnporträtt på väggen 
hemma har i undersökningar 
visat sig förstärka barnens 
självkänsla.

En present till er själva och att 
ge bort. 

På brollopsfoton.se  kan du 
köpa presentkort.

Ni får 10% rabatt hos Little 
Fairies festkläder om de får 
blogga bilderna sen.

Man betalar 950 kronor för 
själva fotograferingen, då 
ingår inte bilderna.

När ni sedan beställer pap-
perskopior levereras även den 
digitala filen (högupplöst).

Anmäl er via formuläret på 
brollopsfoton.se 

Välkommen!

STUDIO 
PORTRÄTT 950 KR
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Bröllop Gravidmage Nyfödd Barnporträtt
Parporträtt Syskonbilder Familj Student
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Tips! 
 
Tag med 2-3 ombyten till 
studion. 
 
Barnfotografering blir lät-
tare med pigga och friska 
och mätta barn. 
 
Fina kläder till barnen? 
Handla hos Little Fairies - 
få 10% rabatt!
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Din fotograf genom livet
Givetvis vill jag vara er fotograf även senare i 
livet! Kanske barn kommer med i bilden eller ni 
kanske redan har barn? 
 
Gravidmage, nyfödd, barn och familjeporträtt. 
Då vill jag finnas för er. Kanske har ni någon i er 
bekantskapskrets som behöver fotograf? 
Återkommande kunder har 15% rabatt på gäl-
lande prislista! 

När du rekommenderar så att det leder till 
nykundsbokning får du 5% av bokningsbelop-
pet som en vaucher! Du kan använda vauchern 
till fotoböcker, papperskopior eller nya foto-
graferingar. Du kan också ge bort den som ett 
presentkort. 
 
Brollopsfoton fotograferar även åt företag!  
Titta in på www.bjornfotograf.se.

Information och villkor - bröllop
Bokningsavgift om 50% debiteras vid 
bokningstillfället. Slutbetalning senast 
10 dagar efter bröllopet. Dröjsmålsrän-
ta 12% och påminnelseavgift á 50 kr 
debiteras vid försenad betalning. Efter 
påminnelse skickas ärendet till inkasso. 
 
Är fotografen sjuk och inte kan närvara 
på ett bokat bröllop, har fotografen rätt 
att välja en annan fotograf med samma 
pris och villkor. Den nya fotografen 
ska vara insatt i vad som gäller och är 
i Björns ögon en så likvädrig fotograf 
som möjligt som kan uppbringas
till uppgiften. Björn arbetar ständigt 
med att upprätthålla ett nätverk med 
sådana fotografer för att minimera 
kundens risk. Vid utebliven fotograf 
återbetalas 100% av bokningsavgiften 
samt att en porträttsession ordnas kost-
nadsfritt.

Fotografen förbehåller sig rätten att 
använda bilderna i sin egen marknads-
föring såsom böcker, magasin, PR, 
tidning, skylt- och utställningssamman-
hang, hemsida på Internet samt vid 
deltagande i tävlingar.

Beställaren svarar även för ev. med-
verkande på bilderna. Fotografen kan 
även låta andra leverantörer till eventet 
använda bilderna i sin marknadsföring.

Beställaren förbinder sig att bilderna 
endast används för enskilt (privat) bruk. 
Vigselannons (tidningsinförande) medg-
es. Fotografens byline ska lyda “Foto: 
brollopsfoton.se” vid all publicering.
Leveranstiden av bilder varierar över 
säsongen. Normalt 14 dagar, max 28 

dagar. Leverans högupplöst sker efter 
slutbetalning och kundens bildurval.
Leveranstid för album är 28 dagar plus 
albumleverantörens leveranstid. Album 
beställda under maj-augusti förskjuts 
normalt till produktionsstart 10:e sep-
tember.

Under er vackra dag jobbar er fotograf 
hårt för att fånga vackra bilder och 
samtidigt bidra till er och era gästers 
upplevelse socialt.

Fotografen står inte till svars för 
“saknade motiv” eller åsikter i kvalitet. 
Fotografen gör sitt bästa för er under er 
vackra dag. Och de förutsättningar som 
råder. 
 
Hör gärna av er med frågor!
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Pris 29 950 kr 26 950 kr 21 950 kr 18 450 kr 14 650 kr

Omfattning Heldag inkl. 
förberedelserna

Heldag Porträtt - Fest Porträtt - Brudskål Porträtt - Vigsel

Exklusivt ingår Bröllopskoordination Bröllopskoordination Stylist och bröllopskoordinator finns som tillval

Högupplöst 800 st 800 st 800 st 400 st 300 st

Fullt bearbetade 58 st 58 st 48 st 36 st 30 st

Tackkort 48 st 48 st 48 st 48 st 48 st

TILLVAL SOLIST Solist 1-2 låtar Solist 3 låtar Vigsel, mingel, party. Se video med solist och andra förmedlade 

tjänster på brollopsfoton.se!Pris 2 900 kr 3 450 kr 11 000 kr

STUDIOFOTO Porträttsession 45 min Porträttsession 90 min Videosession 90 min Stylist i studion Visningsmöte

Pris 950 kr 1 495 kr 5 450 kr 1 695 kr 0 kr

ART PLATES Från 1 181 kr FÖRSTORINGAR Från 375 kr

Dina bilder mon-
terade på 10 mm 
Art Plates, hängs 
som grupp. Svart 
eller vit sidkant.

Förstoringar på Pre-
mium eller FineArt-
papper i storlekar 
från 13x18. 

FINE ART BOX Från 4 589 kr ART BRICK Från 869 kr

Dina bilder i en 
exklusiv coffeta-
blebox 

10st bilder  
printade på tjockt 
FineArt-papper 
och monterade i 
passepareuter.

Självstående ArtPlate 
med motiv på båda 
sidorna.

Passar bra på 
sideboards och i 
bokhyllor.

Priserna är inklusive moms och med bildvisningsrabatt 20%. Beställda bilder bildbehandlas och de levereras även digitalt. 
Priserna justeras regelbundet, variationer från avanstående exempel kan förekomma.
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Björn was the first photographer we booked. Every bride needs 
to have Björn with her on her special day.

Björn was very responsive and flexible in working with us and 
made everything so easy. Björn arrived early and stayed late 
and took control, which made it easy for our families to follow 
his lead. 

Björn really knows how to utilize the people and details of the 
space. Every picture was breathtaking, one more beautiful 
than the next. You can see the personality of our loved ones in 
each picture, and you can tell that he takes pride in what he 
does. He was the most important part of the wedding. 

Most importantly he has HEART. What else can I say, but book 
him now!

PS/ Honestly I wanted to skip the preparation pictures and 
MAN! Was I wrong. They looked absolutely stunning!

Miko Q Baker & Nina


