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So you 
found your 
lobster?

NI ÄR BRUDPARET SOM VÄRDERAR KÄR-
LEKEN, UPPLEVELSER OCH MINNEN. ERT 
BRÖLLOP SKA VARA EN ROLIG OCH MIN-
NESVÄRD DAG ATT SE TILLBAKA PÅ - 
BÅDE FÖR ER OCH ERA NÄRA OCH KÄRA.

KÄNSLAN ÄR VIKTIGARE ÄN PERFEKTION 
- OCH NI LETAR EFTER NÅGON SOM KAN 
FÅNGA ER BRÖLLOPSDAG UTEFTER DEN-
NA VISION.

NU BÖRJAR VI RESAN MOT ER DAG, 
YEEEEEEES!

Att fånga känslan på 
bild är min superkraft

Marzia
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Familjen, vänner (de riktiga + serien), Cola zero och superhjältefilmer. Jag är Marvelfantasten som 

sitter kvar till efter eftertexterna för att se den där 20-sekundersscenen om nästa film. För mig är Harry 

Potter det bästa som finns i bokväg och sushi något jag gärna äter varje dag om jag får. För några år 

sedan jobbade jag som fotbollsreporter för både Allsvenskan och landslaget. Japp, världens näst coolas-

te jobb!

Jag och min andre hälft har varit tillsammans i mer än 12 år - och gifta under 10 av åren. Vi hejar på 

rivaliserande fotbollslag (jag Juventus, han Inter), men kärleken har hittills övervunnit ca 30-nånting 

matcher. Tillsammans har vi vår Elyaz på 6 år (och ja, han är döpt efter en av Zinedine Zidanes söner  - 

tur att vi båda gillar fotboll då) och även lillasyster Leah som föddes i februari 2021.
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LOVE NOTES

”MARZIA VAD ÄR DU FÖR EN JÄKLA FOTOGRAF?! Herregud 

vilka bilder! Vi är helt mållösa. Du har verkligen fångat varen-

da litet ögonblick på ett så naturligt och vackert sätt. VI KAN 

INTE TACKA DIG NOG. Vi sitter här hemma och gråter i sof-

fan. Helt fantastiskt att få ha med dig på denna resan. Vi hade 

inte kunna önska oss någon bättre och kommer att rekommen-

dera dig till alla vi känner. Inte bara en fantastisk fotograf är 

du - du är också en så otroligt fin och varm människa”

”Men Marzia, jag dör!!! Vilka otroligt fina bilder. Jag grät gläd-

jetårar när jag såg dom! Tack snälla för en helt underbar upple-

velse och för bilder som vi kommer att njuta av resten av våra 

liv. Alltså, jag är SÅ lycklig, tack tack tack och tack igen.”

- EMILIA & MARCUS

- ALExANDRA & CHRISTOPHER



HEJ DÄR

ATT STÅ FRAMFÖR KAMERAN SKA INTE VARA 
SVÅRT. NI VILL KUNNA KÄNNA ER AVSLAPPANDE, 
ELLER HUR?

JUST DÄRFÖR BER JAG MINA PAR ATT FOKUSERA 
PÅ VARANDRA, TITTA PÅ VARANDRA, LE, 
FNITTRA, GAPSKRATTA, KRAMAS, PUSSAS - GÖR 
PRECIS DET NI KÄNNER FÖR ATT GÖRA. DET ÄR 
ER OCH ER KÄRLEK VI SKA DOKUMENTERA. 

SÅ OAVSETT OM NI KÄNNER ER SOM FULLBLODS-
PROFFS ELLER CHANDLER NÄR DET KOMMER TILL 
ATT STÅ FRAMFÖR KAMERAN SÅ FINNS JAG MED 
ER - HELA VÄGEN. 

OCH JAG LOVAR, DET KOMMER ATT BLI VACKERT. 
PRECIS SOM ER KÄRLEK FÖR VARANDRA.

Marzia

VAD NI KAN 
FÖRVÄNTA ER



LÅT 
ÄVENTYRET 
BÖRJA!
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SLUTFAKTURA

SNEAK PEEK

LEVERANS

Efter bröllopet påbörjar jag nästa process vilket är att välja ut era bilder och sätta igång med redige-

ringen.

Första vardagen efter bröllopet mailar jag över slutfakturan med 10 dagars förfallotid till er.

Veckan efter bröllopet får ni en sneak peek från bröllopet. Ni väljer själva om ni vill ha 20 bilder för 

nedladdning eller om ni vill vara med i bloggen för en större och snabbare tjuvkik på ca 100 bilder. 

Mer infomation om detta finns i frågeformuläret som skickas innan bröllopet.

Drygt 4-6 veckor efter bröllopet kommer era bilder att vara klara (yeayyyy!!!). Jag kommer att maila 

er i samband med att jag skickar ert leveranspaket och kommer i detta mail även ge er vidare infor-

mation gällande hur ni väljer bilder till de förstoringar samt album som ingår i ert paket.

EFTER BRÖLLOPET/URVAL/REDIGERING

SÅ HÄR GÅR 
DET TILL

1
2
3
4

PROVFOTOGRAFERING

INNAN BRÖLLOPET

BRÖLLOPSDAGEN

Jag kommer att maila er ett par månader innan bröllopet och vi bestämmer en ungefärlig period för 

fotograferingen. Exakt tid och plats bestämmer vi gemensamt när det börjar närma sig.

Vid bokning får ni avtal och bokningsfaktura på 50% av beloppet via mail. Så fort bokningsavgiften är 

inbetald så är datumet bokat och klart. Ni får hem ett lyxigt välkomstpaket och vi kan nu tillsammans 

se fram mot och planera för er bröllospdag.

Jag finns med er hela vägen fram till bröllopsdagen. Ca 3 veckor innan bröllopsdagen kommer ni att 

få ett frågeformulär av mig med frågor som jag tror kommer att hjälpa mig att ge er en ännu bättre 

upplevelse. 

Vi har världens bästa dag!!!!!

BOKNING



SILK - 12 timmar

SATIN - 8 timmar

BRÖLLOPSMÖTE

30 MIN PROVFOTOGRAFERING

CA 60 BILDER/TIMMEN

2 FINE ART PRINT

ALBUM

BRÖLLOPSMÖTE

30 MIN PROVFOTOGRAFERING

CA 60 BILDER/TIMMEN

1 ST FINE ART PRINTAR

ALBUM

färg & svartvitt - levereras digitalt

30 uppslag

20 digitala bilder - sker i Stockholm

20 digitala bilder - sker i Stockholm

färg & svartvitt - levereras digitalt

20 uppslag

34.900:-

28.900:-

PAKET & PRISER

ER INVESTERING

* RESA & BOENDE 

* LYxIGT VÄLKOMSTPAKET

* MIN ExKLUSIVA BRÖLLOPSGUIDE

INGÅR I SAMTLIGA PAKET



FÖR BRUDPARET 
SOM VILL HA DET 
LILLA ExTRA - AV ALLT!

DELUXE

BRÖLLOPSMÖTE

30 MIN PROVFOTOGRAFERING

CA 60 BILDER/TIMMEN

2 FINE ART PRINT

SLIDESHOw ONLINE

ALBUM

2 DAGAR

20 digitala bilder - sker i Stockholm

färg & svartvitt - levereras digitalt

47.900:-

35 uppslag

12 timmar fotografering på bröllopsdagen

Upp till 4 timmar fotografering antingen 
dagen innan eller dagen efter bröllopet



ADD SOME 
ExTRA LOVE

- á LA CARTE

Få fler vinklar och perspektiv från hela dagen - och ännu mer 
bilder från bröllopet. Med två fotografer på plats så kan vi dela 
upp oss och föreviga ännu mer av den stora dagen. Nedan är 
priset för 8- resp 12 timmar,

8.000:-/12.000:-

Ni vill inte riskera att missa något viktigt moment - då kan 
det vara bra att lägga på lite extra tid. Detta går att göra innan 
bröllopet eller på plats under själva bröllopsdagen.

3.000:-

Passa på att föreviga ännu mer av ert bröllopsäventyr genom 
att boka in en parsession i anslutning till er bröllopsdag/helg. 
Välj ut ett par outfits och låt oss leta upp en episk plats och 
skapa magi!

5.500:-

  ANDREFOTOGRAF

PRIS PER EXTRA TIMME

1 TIMME PARSESSION

(upp till 12 h)



FAQ
Boka gärna så fort som det är möjligt. Datumen börjar oftast bokas upp mellan 12-18 månader innan 

bröllopet. Nu har även bokningar för nästkommande år börjat trilla in så ju tidigare desto bättre.

HUR SNART BEHÖVER VI BOKA DIG?

KAN DU RESA TILL VÅRT BRÖLLOP?

Rese- och boendekostnader inom Sverige finns inkluderade i alla mina paketpriser. 

HUR FUNGERAR DET MED AVTAL OCH BILDER?

Jag kommer att maila ett avtal till er med det paket ni valt samt all information om vad som ingår osv. 

Ni godkänner denna genom att betala in bokningsavgiften. Ni har givetvis fri användningsrätt på era 

bilder och de levereras alltid högupplösta och redigerade. 

HUR MÅNGA BILDER LEVERERAR DU?

Jag har inget fast antal då det beror på hur många olika moment som sker, antal gäster osv, men räknar 

med ca 60 bilder i timmen.

HUR FUNGERAR BETALNINGEN?

Vid bokning skickas en faktura med 50% av beloppet med 10 dagars förfallodatum. Slutfakturan skick-

as på måndagen efter bröllopet med 10 dagars förfallodatum.

KAN VI FÅ RAw-FILERNA?

BEHÖVER NI GE MIG MAT PÅ BRÖLLOPSDAGEN?

Väldigt gärna! Bästa tillfället att äta är när de andra gästerna äter så att jag missar så lite som möjligt av 

bröllopsdagen. 

INGÅR DET EN PROVFOTOGRAFERING?

RAW-filerna är inget jag gör tillgängliga för mina kunder och detta är även standard för fotobranschen. 

Jag lägger väldigt mycket kärlek på efterbehandlingen av era bilder så att ni ska få den typer av bilder ni 

förväntar er när ni bokar mig.

Ja! För mig är det viktiga att lära känna mina brudpar så att vi inte är främlingar på bröllopsdagen. På 

detta sätt så får ni även testa på att stå framför kameran och se hur jag jobbar - och för min del så ser 

jag hur ni interagerar med både kameran och framförallt, varandra.

VAD HÄNDER OM DU BLIR SJUK?

Om något mot förmodan skulle hända så har jag ett väldigt stort nätverk av professionella fotografer 

som kan hjälpa till. Lyckligtvis har detta inte hänt.

VI VILL GÅ VIDARE MED EN BOKNING - HUR GÖR VI?

Så kul!!! Om jag är ledig på ert datum så mailar jag över avtal + bokningsfaktura. Så fort bokningsfak-

turan är inbetald så är bokningen klar and I’m officially yours!



HÄR ÄR NÄSTA 
STEG

1
2

VÄLJ BRÖLLOPSPAKET

BETALA IN BOKNINGSAVGIFTEN

And now we’re officially 
offical!

Välj det paket ni vill boka för er bröllopsdag. Känner ni er 
osäkra på antalet timmar? Då har jag lösningen! Boka ett 
mindre paket för att boka upp datumet och uppgradera 
framöver vid behov - hur bra?!

Ni får ett mail med avtal och bokningsfaktura på 50% med 
10 dagars förfallodatum. Så fort avgiften är betald så är datu-
met bokat och klart och vi kan nu tillsammans se fram emot 
er stora dag - YEAYYY!
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 - bokningen



LET’S 

YOUR LOVE
c elebrate


