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Jag älskar tidig morgnar, tomma inkorgar (efter jag har svarat 

på alla roliga mail om bröllopsfotograferingar) och att äta 

alldeles för mycket mintchokladglass.

Men det absolut bästa jag vet är att få vara en del av ett 

brudpars bröllopsdag, att få dela er glädje, er iver och alla de 

små stunderna och känslorna som gör en bröllopsdag.

Maria Wideman
Bröllopsfotograf

hej!
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Välj den kollektion som passar era önskemål

och er bröllopsdag allra bäst. Skulle ni längre

fram önska fler timmar så löser vi det.

vä l j  e t t  paket

När ni valt er kollektion kommer jag att 

skicka ett kontrakt till er båda två som ni får 

lösa igenom och signera

s ignera  kontraktet

Efter ni signerat ert avtal skickar jag en

bokningsfaktura. När dessa två steg är

avklarade vi redo!

bokningsfaktura

Nu är jag er! Behöver ni bolla idéer? Få tips om 

duktiga leverantörer? Inga problem, jag finns 

här för er!

j ag  är  er

hur det funkar





8 timmmar

12 timmmar

28 9000 :-

34 9000 :-

BRÖLLOPSMÖTE
 

30 MINUTER PROVFOTOGRAFERING
 

MINST 50 BILDER /TIMME
 

ONLINEGALLERI
 

BILDSPEL

BRÖLLOPSMÖTE
 

30 MINUTER PROVFOTOGRAFERING
 

MINST 50 BILDER /TIMME
 

ONLINEGALLERI
 

BILDSPEL







DELUXE

47 900 :-

BRÖLLOPSMÖTE
 

30 MINUTER PROVFOTOGRAFERING
 

12 TIMMARS FOTOGRAFERING PÅ BRÖLLOPSDAGEN
 

4 TIMMARS FOTOGRAFERING ANTINGEN DAGEN 
INNAN ELLER DAGEN EFTER BRÖLLOPET

 
MINST 50 BILDER /TIMME

 
ONLINEGALLERI

 
BILDSPEL

 
 

2 DAGAR



vad ingår
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bröllopsmöte
Vi ses för en fikastund, online eller offline för att 

prata mer om bröllopet och er planer. Vid behov 

hjälper jag er med att göra tidslinje och lista över 

tillexempel gruppbilder som ni önskar.

välkomstpaket
Alla mina brudpar får ett välkomstpaket med 

bland annat min bröllopsguide, där finns allt jag 

har lärt mig under mina drygt 100 bröllop som 

kan hjälpa er.

provfotografering
På provfotograferingen  ni får chansen att prova 

på att stå framför kameran INNAN 

bröllopsdagen. Ni ser hur en fotografering går 

till och hur roligt det är att hänga med mig.
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resa & boende
Resa och eventuellt boende ingår i samtliga 

bröllopspaket oavsett vart i Sverige ni gifter er - 

vare sig det är i Uppsala eller Gotland. 

fotografering
Jag är med och dokumenterar er dag, allt från 

pirret under förberedelserna till alla galna 

upptåg på dansgolvet!

bildbearbetning
Jag spenderar mycket tid med efterarbetet för

att ni ska få det absolut finaste minnena. Det är

även här jag lägger majoriteten av mitt arbete. 

bildgalleri
Era bilder levereras i ett onlinegalleri som ni lätt 

kan dela med vänner och familj, ladda ner hög- 

och lågupplösta bilder och beställa album och 

printar.



filmare från 20 000 kr

andre 
fotograf

från 8000 kr

pris per 
extra timme

3000 kr/timme 

tilläggstjänster




