Jag heter Ingemar Gunnarsson och är fotograf med firman Photolicious. Jag fotograferar främst människor
och mitt specialområde är bröllop. Jag samarbetar även med andra fotografer och kan vanligtvis erbjuda
fotografering av bröllop med två fotografer, till priset av en. Två fotografer som kan fånga ett bröllop från fler
perspektiv, med olika bakgrund och olika uttryckssätt.
Varför Photolicious?
Vår målsättning är att erbjuda bilder av hög kvalitet men till rimliga priser. Vi lägger ner mycket tid på att förstå vilka bilder
brudparen vill ha och anpassar oss gärna efter brudparets önskemål. I den här prislistan finns våra vanligaste åtaganden, men vi
sätter lika gärna ihop skräddarsydda paket. Vi erbjuder dessutom två fotografer till priset av en, speciellt om ni bokar i god tid.
Varför två?
Tillsammans kan två fotografer fotografera med olika objektiv, från olika vinklar och olika perspektiv på samma gång. Och
framför allt hjälpa varandra med utrustningen (hålla blixtar, reflektorer mm), vilket underlättar mycket, framför allt vid
porträttering. Och även själva efterarbetet (redigeringen) underlättas.
Förberedelser
För varje uppdrag ingår ett planeringsmöte, där vi träffas och diskuterar hur just er dag kommer att se ut och vilka önskemål ni
har kring fotograferingen. Har ni egna önskemål som inte presenteras här? Berätta gärna! Vi är öppna för alla förslag och vill
göra allt för att er dag ska bli till ett vackert minne.
Kontrakt?
Före varje bröllopsfotografering skapar vi ett dokument som beskriver vårt åtagande och de villkor som gäller (i båda
riktningarna). Vi kallar detta dokument för Uppdragsbeskrivning, vilket är en sammanställer av de delar som berör
fotograferingen, inklusive pris, leverans av bilder, kontaktuppgifter och en hel del till.

Ingemar Gunnarsson
Jag håller kurser i kamera- och studioteknik, bildkomposition samt bildredigering. Jag är Nikon-fantast
och medlem i ”Nikon professional user”.
Jag har även deltagit i ett antal kurser med fotografen Robert Hammar, som fått en fin utmärkelse av
Wedding Photo Journalist Association (WPJA).

Fotografering
Fotografering
Vi har sammanställt fyra paket för att underlätta ert val. Om ni har egna önskemål sammanställer vi gärna en anpassad offert.
För vart och ett av paketen avsätter vi upp till tre timmars fotografering.
Paket Förberedelser
Fotografering av brudparets förberedelser innan vigseln. Vi fotograferar det som händer under hennes förvandling till brud och
gärna även hans förvandling till brudgum. Det kan vara bilder på sminkning, håruppsättning, ringar, skor, klänning, brudbukett
etc.
Paket Porträtt
Porträttfotografering inomhus, utomhus eller i studio, före eller efter vigseln. Vi önskar gott om tid för detta paket, gärna två
till två-tre timmar om det är möjligt. Resultatet är porträttbilder med olika kameravinklar och olika format (helfigur, halvfigur
respektive ansiktsbilder). Vi är mycket tacksamma för era önskemål hur dessa bilder skall utformas, om de skall vara
romantiska, moderna eller kanske spontana och med lite humor. Vi föreslår gärna platser att porträttera på, om ni inte har egna
förslag. I händelse av dåligt väder är det bra att ha alternativ plats. Vi erbjuder er gärna fotografering i vår studio, vilket ingår i
priset.
Paket Vigsel
Fotografering av vigseln i kyrka eller annan plats samt även bilder direkt efter vigseln (på kyrkbacken eller motsvarande).
Fotografering av en vigsel i kyrka ställer vanligtvis höga krav på utrustningen eftersom ljuset är svagt. Vi har utrustning
speciellt utvald för ljussvag miljö, så vi rekommenderar detta paket. Vi vill dock gärna besöka kyrkan (vigselplatsen) innan
bröllopsdagen för att utvärdera förutsättningarna och förbereda oss. Vi är också tacksamma för information från
vigselförrättaren på vilket sätt vi kan fotografera, vilken utrustning vi kan använda och även från vilka platser vi får
fotografera.
Paket Fest & Mingel
Fest och mingelfotografering före middagen och under huvuddelen av middagen. Här försöker vi fotografera gästerna, talare
under middagen, festlokalen, maten, gåvor och sådant som hör till festligheten. Vi försöker också fånga spontana händelser
såsom talare, dukning, mat, musiker, detaljer etc.

Paket
I detta dokument nämner vi Paket, vilket syftar till de fyra olika paket vi nämner ovan (Förberedelse, Porträtt, Vigsel
respektive Fest & Mingel). Vi avsätter tre timmar för vart och ett av dessa paket och ni kan fritt välja vilja paket ni önskar,
förutsatt att det blir en sammanhängande fotografering för vår del. Ni kan också välja två halva paket och då hanteras de
tillsammans som om det vore ett paket.

Bildstilar
Före själva bröllopsdagen vill vi gärna träffa brudparet och gå igenom vilka typer av bilder som brudparet
önskar sig. Bröllopsbilder kan utformas på många olika sätt. Vi hjälper gärna till att föreslå utformningen
av bilderna men lyssnar lika gärna på era önskemål. Det kan vara allt från moderna, romantiska eller
kanske humoristiska bilder – eller en blandning av ett antal stilar.
Och även när det gäller redigeringen av bilderna är vi tacksamma för brudparets synpunkter. Förutom
bilder i färg erbjuder vi varianter i svartvitt, sepia, svartvitt med detalj i färg, och en rad andra
möjligheter. Vi vill också veta i vilken grad bilder skall redigeras så att era önskemål på bästa sätt
överensstämmer med det vi levererar.

Bilder & priser
Bilder
För år 2013 inkluderar vi betydligt mer i våra paket. Bland annat ingår bilder i originalupplösning på DVD som standard,
tillsammans med utskrivna bilder och bilder för bildskärmsvisning. Här nedan beskrivs vad som ingår i de olika paketen:

Bilder utskrivna (antal)
Bilder på DVD i originalstorlek
Bilder på DVD för bildskärm
DVD med bildspel
Förstoring 40x30cm
Förstoring 24x18cm
Designat tackkort 15x15cm
Fotoalbum standard
Fotoalbum exklusiv

Brons
1 paket
30
30
30
1
2
1
-

Silver
2 paket
60
60
60
1
2
1
-

Guld
3 paket
100
100
100
1
1
2
50
1
-

Platina
4 paket
150
150
150
1
1
2
50
1

storlek 15x10cm
AdobeRGB, 10-15mpx
sRGB, max 1024x768px
för släkt och vänner
porträtt
porträtt, ex. för era familjer
Med kuvert och text
Bilder insatta
Bilder insatta

Värt att veta:
- att bilderna som levereras på DVD grundar sig på samma bilder som levereras utskrivna på papper.
- att paketen Brons och Silver inkluderar bara ett tackkort med kuvert, men att fler tackkort kan tilläggsbeställas, se längre ner.
- att bilder i originalupplösning har en storlek motsvarande 10-15 mpx (megapixel) och att dessa bilder levereras med
färgprofilen AdobeRGB som lämpar sig bättre för utskrift. Ni kan då själva beställa bilder från valfritt fotolabb och även göra
ert eget efterarbete/redigering.
- att bilder för skärmvisning har det maximala måttet 1024x768 pixel (bredd x höjd) och tilldelas färgprofilen sRGB som är
vanligast för internet och skärmvisning.
- att bilderna i bildspelet baseras på samma bilder som levereras för bildskärm, har färgprofilen sRGB, men är organiserade i
ett bildspel. Denna lösning kan vara mycket trevlig om ni önskar skicka DVD-skivor från ert bröllop till släkt och vänner. I
priset ingår en DVD-skiva som ni själv kan kopiera, eller tilläggsbeställa från oss.

Priser
För år 2013 inkluderar vi betydligt mer i våra paket. Bland annat ingår bilder i originalupplösning på DVD som standard.
Brons:

Pris: 4.000 kr

inkluderar 1 paket och omfattar upp till 3 timmars fotografering

Silver:

Pris: 6.000 kr

inkluderar 2 paket och omfattar upp till 6 timmars fotografering

Guld:

Pris: 8.000 kr

inkluderar 3 paket och omfattar upp till 9 timmars fotografering

Platina: Pris: 10.000 kr

inkluderar 4 paket och omfattar upp till 12 timmars fotografering

Bildspel
Vi utreder just nu möjligheten att erbjuda bildspel på Internet, vilket kan vara en trevlig möjlighet för
brudparet att visa sina bilder för släkt och vänner. Vår ambition är att skapa en speciell server för just
detta ändamål, kanske också så att efterbeställningar kan göras den vägen. Tills vidare erbjuder vi bildspel
på DVD-skiva, som ingår i priset för de två större paketen.
Vi undersöker även möjligheten att göra lite mer avancerade bildspel med text, ljud och musik. Om ni är
intresserad av denna möjlighet, ta då kontakt med oss.

TILLVAL
Tillvalsmöjligheter
• Utskrivna bilder - Om ni önskar tilläggsbeställa utskrivna bilder (papperskopior), kan ni välja mellan följande format:
Pris:

10 x 15 cm
13 x 19 cm
15 x 23 cm
20 x 30 cm

7 kr
25 kr
32 kr
68 kr

Normal kvalitet
Normal kvalitet
Normal kvalitet
Normal kvalitet

10 x 10 cm
15 x 15 cm
21 x 21 cm

6 kr
16 kr
68 kr

Normal kvalitet
Normal kvalitet
Normal kvalitet

30 x 20 cm
45 x 30 cm
60 x 40 cm
75 x 50 cm

128 kr
288 kr
549 kr
980 kr

Högre kvalitet
Högre kvalitet
Högre kvalitet
Högre kvalitet

24 x 18 cm
40 x 30 cm

128 kr
256 kr

Högre kvalitet
Högre kvalitet

• Canvas – en utskrift på en ytstruktur som motsvarar en målarduk.
Pris:

30 x 20 cm
45 x 30 cm
60 x 40 cm

518 kr
864 kr
1.080 kr

• Kollage – Ni kan beställa ett bildkollage som skapas av ett antal bilder från ert bröllop och utskrivet på en större pappersbild.
Det kan vara bilder från vigseln, bilder på bröllopsgäster eller motsvarande. I priset ingår grafisk design, själva
redigeringsarbetet och en utskriven bild - en trevlig julklapp eller födelsedagspresent!
Pris:

30 x 20 cm
45 x 30 cm
60 x 40 cm

518 kr
864 kr
1.080 kr

• Bildspel – bildspel på DVD-skiva
Pris:

Per DVD

100 kr

• Fotobok - de bästa bilderna från er dag tryckta och inbundna i bokformat. Pris per bok är beroende av kvalitet, format och
antal sidor, men det finns böcker från ett par hundralappar och uppåt. För redigering och förberedelse av tryck, där vi behöver
er hjälp med texter, är priset enligt följande:
Pris:

1000 kr (avser endast hanteringen, material tillkommer)

Makeup och hårstyling
Vi samarbetar med ett antal duktiga och professionella makeup-artister och hårstylister, så om ni önskar
hjälp med den biten förmedlar vi gärna sådana kontakter. Normalpris för makeup och hårstyling är 2495:och inkluderar bland annat provsminkning.
Sminkning kan göras i studion, hos makeupartist eller på en plats som ni kommer överens om.

Pris: 2.495 Kr (normalpris)

Villkor
Villkor
Moms och pris:

Angivna priser inkluderar moms. Priserna förutsätter att bilder används för privat bruk, vilket
innebär att ni endast distribuerar bilderna till släkt och nära vänner; för kommersiellt syfte gäller
andra priser.

Reseersättning:

Reseersättning med 12:- per mil debiteras för den del av transportsträckan som är längre än 10 mil
(enkel sträcka) från Eskilstuna (kortare än 10 mil enkel sträcka ingår i priset).

Arkivering & ägande:

Negativen (vanligtvis filer i RAW-format) arkiveras i 5 år och förblir Photolicious egendom. Vi
förbehåller oss rätten att använda bilderna i samband med företaget Photolicious (på vår hemsida
och i tryckt presentationsmaterial), om inte annat avtalas.

Betalningsvillkor:

Faktura eller inbetalnings-AVI skickas normalt per post i samband med leverans av bilderna. Vi
tar i normalfallet ingen förskottsbetalning/handpenning.

F-skatt:

Företaget innehar F-skattesedel

Force majeure:

Om fullgörandet av uppdraget hindras till följd av omständigheter utanför Photolicious kontroll,
det som normalt kallas Force majeure, äger uppdragsgivaren ej föra talan. Detta gäller även andra
förhållanden som Photolicious rimligen inte kan råda över.

Avbokning:

Om uppdraget av någon anledning måste avbokas, ber vi er vänligast meddela det snarast möjligt.
I det fall det finns giltig anledning (inställt bröllop, sjukdom eller mot svarande grad), tas ingen
avgift ut. Om avbokning sker mindre än fyra veckor före överenskommet fotograferingstillfälle,
och det inte finns sådan giltig anledning, debiteras en avgift om 20% av överenskommet pris.

Förklaringar
Här förklaras några fakta, som vi hoppas minskar risken för missförstånd. Tveka inte att fråga om något är oklart.
RAW – vi fotograferar i ett format som heter RAW. Det är obearbetad bildinformation direkt från kamerans sensor och dessa
bilder kräver speciell programvara för att man skall kunna titta på dem. Detta RAW-format kan liknas vid ett digitalt negativ.
Fördelen med RAW-formatet är att detaljrikedomen är större, åtminstone jämfört med det mer kända JPG-formatet. Det
medger större möjligheter vid redigering av bilderna. Vänligen notera att dessa källfiler inte lämnas ut.
JPG - är ett format som de allra flesta använder och kan enkelt visas på en normalbestyckad dator. Vid leverans av bilder till
brudpar är bilderna konverterade till detta format. JPG-formatet har olika grader av komprimering. De bilder som levereras har
högsta JPG-kvalitet (lägsta komprimeringsgrad)
Originalstorlek - Med originalstorlek menas att bilderna har den upplösning som kameran genererar. För vissa bilder kanske
någon form av redigering och beskärning görs, som påverkar bilden i någon mån. Men i grunden kommer bilden att ha 10-15
megapixel, ha formatet JPG och vara sparad med högsta JPG-kvalitet (lägsta komprimeringsgrad). Välj detta alternativ om ni
själv önskar redigera bilder, om ni vill göra egna utskrifter eller om ni själv vill beställa utskrifter från ett fotolabb. Bilderna
tilldelas färgprofilen AdobeRGB, som är bra val för utskrift (papperskopior).
Bilder för skärmvisning – För bilder som skall visas på Internet eller bildskärm, är ett bra alternativ bilder som har en storlek
om maximalt 1024x768 pixel (avser bredd x höjd). Notera att detta format inte lämpar sig för utskrifter, i vart fall inte för
bilder större än 9x13cm. Dessa bilder tilldelas färgprofilen sRGB, som är bra val för visning på datorskärm och Internet.
Fråga gärna oss om ni är osäker på det här med pixel, upplösning och filformat, det gäller även alla andra frågor!!

Photolicious

Tel: +467 35953 859

www.ingemargunnarsson.se
fotograf@ingemargunnarsson.se

