P R I S

G U I D E

Bryllup & Elopements

FOR PAR DER ELSKER HØJT OG DRØMMER STORT
Alt Jeres planlægning og forberedelser har ført Jer til denne
dag. Jeres bryllupsdag. I skal nu til at finde ud af, hvordan I
vil have den foreviget, og hvordan I vil huske den.
Måske drømmer I om at have minder I kan holde i Jeres
hånd, give i gave til familiemedlemmer, eller hænge op på
væggen. Noget der for altid vil minde Jer om denne dag.
Det er her jeg kommer ind i billedet. Dedikeret i at fange
Jeres unikke historie og ikke mindst Jeres kærlighed. Jeg er
taknemmelig og lykkelig over, at det her er mit job, og jeg
går helhjertet ind til alle mine opgaver.

OM MIG
Hej, mit navn er Louise, og jeg er
bryllupsfotograf, (mor til 2 vilde
drenge, hunde-ejer, vild med at
rejse), og jeg er her for at fortælle
Jeres historie.
Det jeg elsker allermest ved at
arbejde som fotograf er, at fange
en stemning eller en følelse. Jeg
vil gerne vise Jeres kærlighed
gennem mine billeder, og I skal
kunne se tilbage på billederne
om 10, 20 eller 30 år, og få den
samme følelse tilbage når I ser på
billederne.
Jeg går all-in i alt hvad jeg laver,
og engagerer mig meget når jeg
påtager mig en opgave. Derfor er
det meget vigtigt for mig at vi er
et godt match.
Jeg glæder mig til at høre Jeres
historie!

MINDE OM EN MAGISK DAG
Hold nu op hvor er de sindssygt
gode. Vi er helt høje over det og har
allerede kigget dem igennem
mange gange
Det var den bedste beslutning at få
sat dig på den opgave, og vi kunne
ikke være mere tilfredse.
Tusind tusind tak. Du er virkelig
dygtig! Og vi er så glade for at vi har
de billeder resten af livet til at minde
os om en helt magisk dag.

♥️

Sidse og Peter

PAKKER
Der er så meget mere i fotografering end bare et klik på en
knap. Min erfaring, viden, mit udstyr og ikke mindst min
passion for at fortælle en historie via billeder, er hvad I
investerer i, når I vælger at booke mig til Jeres store dag.

PLATIN DET BEDSTE AF
DET BEDSTE
Fra forberedelse til brudevals
Op til 10 timers fotografering
Bryllupsportrætter på valgfri
loaktion
550+ redigerede billeder
Personligt online galleri
Formøde i Frederikssund eller
via zoom
Alle filerne i printvenlig High
resolution
Mulighed for dronebilleder
Transport på Sjælland
Personligt spørgeskema
Forlovelses Session i
Frederikssund
Sneak Peak af 3 billeder inden
for 24 timer

25.000,-

GULD FAVORITTEN
Fra forberedelse af brud til aften
Bryllupsportrætter på valgfri
loaktion
Op til 8 timers fotografering
350+ redigerede billeder
Personligt online galleri
Formøde i Frederikssund eller via
zoom
Alle filer i High resolution,
printvenlig kvalitet
Mulighed for dronebilleder
Transport på Sjælland
Personligt spørgeskema
Forlovelses Session i
Frederikssund
Sneak Peak af 3 billeder inden for
24 timer

20.000,-

SØLV KORT & GODT

Vielse, bryllupsportrætter og
reception
Op til 5 timers fotografering
150+ redigerede billeder
Personligt online galleri
Formøde i Frederikssund eller via
zoom
Transport på Sjælland
Personligt spørgeskema
Forlovelses Session i
Frederikssund
Sneak Peak af 3 billeder inden for
24 timer

14.000,-

EXTRA OG
Tilføjelser
Extra time dækning

2.300,-

Indimellem har man brug for mere tid til at fange
alle dagens store øjeblikke, så hvis du har brug for
ekstra tid, er det en mulighed.

Boudoir billeder

2.900,-

Har du brug for en morgengave til din udkårne? Så kan
du booke en boudoir fotografering. Fotograferingen
varer ca. 1 time i dit eget hjem eller på booket
hotelværelse (hotelværelse er IKKE inkluderet i prisen).
Du får et online personligt album med 20 redigerede
billeder.

REJSE
Om det drejer sig om, at hoppe
på et fly for at kunne fotografere
dit bryllup på en vinmark i
Frankrig, eller hoppe i min bil og
køre til et sted i Danmark, så er
jeg altid klar på nye eventyr!
Foregår brylluppet på Sjælland,
er rejse inkluderet i prisen.
Derudover er der et
transportgebyr på 100,- kr pr
times ekstra kørsel fra sjælland.
Skulle lokationen kræve
overnatning eller fly, vil dette
også blive lagt oveni prisen.

fra forberedelse
T I L B R U D E V A L S

Mange gange er jeg med fra forberedelse af bruden, og frem til
brudevalsen. Jeg elsker at være med til forberedelse af bruden.
Der er en helt særlig stemning, og de billeder der bliver taget
her, har en helt anden vibe over sig.
Den samme stemning ser jeg også ved kirken, når gommen
venter på sin brud. Begge de situationer er sjove for den anden
part at se efter brylluppet.
Hele dagen i gennem gør jeg mit bedste for at fange de særlige
øjeblikke der opstår, og den stemning der er til brylluppet.
Den stemning der er på billeder fra senere på aftenen, under
brudevalsen og derefter, er ofte meget festlig, og billederne her
er underholdende for både brudepar og gæster at se igennem.

familie & venner
G R U P P E B I L L E D E R

I behøver ikke gå rundt på dagen og huske på, hvem I skal
have taget billeder med.
Inden brylluppet sender jeg Jer et spørgeskema, hvor jeg
blandt andet spørger Jer, hvilke gruppebilleder I ønsker på
dagen.
Det kan være bruden med sine brudepiger, gommen med
sine gutter, familiebilleder med forældre og svigerforældre.
Jeg sørger for at få foreviget det I har ønsket, og på den
måde kan I bare slappe af og nyde dagen.
For det er det der er det vigtigste. Dagen går så stærkt, og I
skal bare nyde den!

FAQS
Hvor mange billeder modtager vi?
Det afhænger af hvilken pakke du har valgt. Se
info i de forskellige pakker - dog er dette et
minimum antal, og du vil oftest modtage lidt
flere.

Hvor langt rejser du for at fotografere?
Jeg rejser til Bali for et bryllup, hvis det skulle
være :) Dog er der ekstra udgifter i forbindelse
med transport når jeg skal længere væk end på
Sjælland.

Hvad er der i din kamerataske?
Mit elskede kamera er et Canon 5d Mark 4 med
et 35mm og 85 mm objektiv. Jeg har altid et
ekstra kamera med når jeg fotograferer bryllup bare for en sikkerheds skyld, samt ekstra
objektiver, batterier og hukommelseskort.

FAQS
Hvordan booker vi dig?
For at reservere datoen, skal der betales et
reservationsgebyr/depositum på 4.000,- Herefter
reserverer jeg dagen til Jer, og I kan altid på et
senere tidspunkt vælge pakke. Depositummet
bliver selvfølgelig fratrukket den endelige pris.

Kan vi møde dig før brylluppet?
Altid! Det er så vigtigt, at I vælger en fotograf I
har god kemi med, og hvis afstanden gør, at et
møde inden brylluppet bliver svært, kan vi holde
et telefon -eller online møde.

Hvad er en Forlovelses Session?
En Forlovelses Session, er en fotografering af Jer
som par, hvor I får nogle skønne par-billeder,
som I fx kan bruge til invitationerne eller Save
the Date kort. Det er også en god mulighed for
os for at lære hinanden lidt bedre at kende.

FAQS
Mulighed for dronebilleder?
Jeg har en drone, og hvis luftrummet ved Jeres
lokation tillader det, kan I også få nogle billeder
taget med dronen. Det er inkluderet i prisen i
Guld og Platin pakken

Hvad hvis det regner?
Jeg bruger meget tid på at forberede mig op til
et bryllup. Jeg holder altid øje med vejret, og
hvis der er risiko for regn, sørger jeg for en Plan
B til bryllupsportrætterne. Derudover
medbringer jeg altid en gennemsigtig paraply.

Kan du redigere i en anden stil?
Nej. I skal kun vælge mig, hvis I er vilde med min
stil. Se mine billeder igennem på Instagram og
min hjemmeside inden I booker mig.

sådan
BOOKER I MIG
Nu da I har lidt mere info, lad os så komme i gang!
Her er næste step:
1

Spørg mig om alt hvad I vil vide! I skal endelig ikke
holde Jer tilbage, hvis der er noget I ikke har fået svar
på her i denne guide.
Det er vigtigt, at I føler Jer helt trygge med mig som
Jeres fotograf.

2

Fortæl mig, at I ønsker at booke mig som Jeres
fotograf, og jeg laver straks en kontrakt, og en faktura
på depositummet, så I kan få reserveret dagen.

3

Vi aftaler et møde, hvor jeg kan høre meget mere om
Jer og Jeres planer, hvis ikke vi har gjort det inden I har
besluttet Jer. Her kan jeg høre om Jeres ønsker og
drømme i forhold til bryllupsbilleder.

LAD MIG FORTÆLLE JERES HISTORIE

JEG GLÆDER MIG TIL AT HØRE FRA JER!

Louise Landgren

