
Fotograf Stockholm Falkuggla 

Vad härligt att ni ska gifta er!  

Det kostar ju en slant att välja professionell fotograf och ni måste bestämma en 
ambitionsnivå och hitta en fotograf som ni gillar och som kan uppfylla era önskemål.  

Bröllopsfotografering ska kännas enkel, rolig och lyxig.  

På bröllopsdagen är det ofta fullt upp. Det sista man vill är att oroa sig för att något ska 
gå snett. Med en rutinerad bröllopsfotograf som kan sitt jobb kan ni känna er tryggt 

förvissade om att dagen bevaras på bästa sätt. Ett orosmoment borta!  

 Ni är också värda den bästa service ni kan få, en avspänd och fin helhetsupplevelse 
och självklart fantastiska bilder i högsta kvalitet att kunna sätta på väggen. 

Nu till mina priser och vad som gäller om ni bokar mig 

/ Annika Falkuggla

Prislista bröllop 2016
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BRÖLLOPSPAKET PÅ NÄSTA SIDA, men först lite förberedelser… 
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OM ANNIKA FALKUGGLA 

Bus, sorg, lugn, glädje, eller allvar?  

Bilder som fångar äkta känslor vinner i 
längden. Att få folk att ha roligt och att 
slappna av framför kameran är därför det 
viktigaste för mig som fotograf. 

Jag attraheras även av former, färger och 
kontraster och driver egna små projekt, där 
jag experimenterar med olika uttryckssätt 
som balanserar mellan konst och 
surrealistisk galenskap! 

Form och färg är också grundelementen i 
min bildbehandling och jag erbjuder 
avancerad retuschering, samt formgivning 
av trycksaker och web.   

I min egna studio i Hornstull, eller ute hos 
kund fotograferar jag för företag, artister 
och privatpersoner som kräver hög teknisk 
bildkvalitet (web och tryck), samt 
innehållsmässigt och konstnärligt starka 
bilder.

FLIRT & PASSION 
Jag fotograferar er under 2-4 timmar och hinner vanligtvis med vigsel med 
riskastning, samt porträttfotografering före, eller efter vigselakten. Beroende på hur 
mycket tid som går åt för transport mellan kyrka och porträttplats, så kan det 
eventuellt finnas tid till t.ex. brudskålen. Pris och vad som ingår hittar ni på sidan 4-5.

KÄRLEK & LYCKA 
5-6 timmars fotografering. Här avgör ni vad ni tycker är viktigast. Kanske vill ni ha att 
jag börjar med besöket hos frisören, eller så vill ni börja med porträttsession före 
vigseln. Självklart hinner vi även vigsel med efterföljande riskastning och 
porträttsession. Om ni hoppar över fotografering hos frisören hinner vi troligen också 
brudskål. Det som avgör vad som hinns med beror förstås också på hur ni planerat er 
stora dag. Tillsammans skräddarsyr vi innehållet, så att det passar er perfekt. Pris och 
vad som mer ingår i KÄRLEK och LYCKA hittar ni på sidan 4-5. 

LYX & DELUX  
Paketen med extra allt. Jag följer er under 6-12 timmar. Vi bestämmer tillsammans 
vad det innebär. Med dessa båda paket hinner vi oftast både frisör, porträttsession, 
vigselceremoni och brudskål. LYX brukar sträcka sig som längst fram till en bit i på 
middagen. Med DELUX får jag även äran att fotografera hela bröllopsfesten med 
brudvals och dans! Med dessa paket får ni massor av vackra bildminnen att glädjas 
åt. Pris och vad som ingår hittar ni på sidan 4-5.
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LEVANDE & ROLIGA BRÖLLOPSBILDER  

“Annika Falkuggla var den bästa bröllops-
fotografen vi kunde haft! Vi fick fantastiska 
bröllopsbilder! Vackra, levande och roliga 
bilder som verkligen fångade vår dag.”  

 /David

BRÖLLOPPAKET FLIRT PASSION KÄRLEK LYCKA LYX DE LUX

Timmar 
fotografering

3 4 5 6 8 12

Högupplösta 
bildbehandlade 
bilder

ALLA ALLA ALLA ALLA + 
bröllopsfilm

ALLA + 
bröllopsfilm

ALLA + 
bröllopsfilm

Noggrant & 
kreativt 
retuscherade

5 7 9 11 13 25

Pris per extra 
timme

2500 2500 1000 1000 1000 1000

PAKETPRIS 10990 12990 14990 16990 20990 28990

4.



OVÄRDELIGA MINNEN 

“Annika Falkuggla gav oss ovärdeliga 
minnen i form av vackra bilder från vår 
stora dag! På köpet fick vi också en söt 
liten film. Hon var värd varenda öre!”   

/ Sam & Nicole

DETTA INGÅR 

• Bokningsmöte & fri support före, under & efter bröllopet 

• Förfotografering där vi testar fotoplats och lär känna varandra 

• Bröllopsfotografering i den stil ni önskar 

• En liten bröllopsfilm ingår vid fotografering på minst 6 timmar. 

• Alla bilder från fotograferingen levereras bildbehandlade och högupplösta. 

• Backup (förvaring i minst 5 år) och onlineleverans av alla högupplösta filer 

• Bildspel online om ni så önskar och som ni kan skicka till nära och kära 

• Personligt designade digitala tackkort med kuvert som sedan kan tryckas upp som papperskort.

TILLÄGGSVAL 

ALBUM 

* Tryckta tackkort 
* Stort pappers- eller canvasfoto att sätta upp på väggen 
• Exklusivt album med högkvalitativt fineart papper 

MAKEUP & HÅR 

Lägg till 1000-2900 sek beroende på bröllopspaket (billigast på Delux) 

SOLIST - VISA, POP & MUSICAL - Lägg till 2900-4500 sek 

SOLIST - OPERA, OPERETT, nivå Sveriges främsta - Lägg till 11000-15000 sek 
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BILDSTIL & BILDBEHANDLING 
Ni bör också fundera på vilken bildstil ni vill ha. Jag fotograferar både klassiska 

bröllopsbilder & dokumentära levande bilder. Miljön påverkar också förstås stilen 
och resultatet. En vacker park ger en helt annan bildkaraktär än bilder tagna i te.x. 

stadstrafik. Möjligheterna är många, så fundera på hur ni vill ha det.  
Efter själva fotograferingen kommer den viktiga efterbearbetningen. Det är här den 
sista justeringen utförs och bilden går från att vara en bra till fantastisk. Det krävs 
mycket övning för att bli en duktig bildbehandlare och det ligger många timmar 

arbete bakom en slutleverans av riktigt snygga porträtt- och bröllopsbilder.

VALET AV FOTOGRAF 
Ni måste som sagt bestämma en ambitionsnivå för fotograferingen. Ska ni hyra in en professionell 
bröllopsfotograf, eller anlita en vän eller hobbyfotograf? Att hyra professionell fotograf är förstås 

dyrare än att anlita en vän eller hobbyfotograf, men om ni vill försäkra er om garanterat fina 
bilder, bör ni anlita en professionell fotograf. Dagen kommer ju trots allt inte tillbaka… 

 LEVANDE VACKRA KVALITETSBILDER 

Levande vackra bilder med känslor  i högsta 
tekniska kvalitet kan du stolhet förstora 
ordentligt och rama in.  

Visst kan en hobbyfotograf fotografera er. 
Men om du vill säkerställa kvaliteten bör du 
välja en rutinerad bröllopsfotograf med 
goda referenser. 

 För vem vill inte se som allra tjusigast ut 
på sin stora dag!!! Dina vackra bilder ska bli 
ovärdeliga sagolika minnen du har med dig 
livet ut!  

FINSTILT & VIKTIGT 
Vid alla bröllopsbokningar skrivs kontrakt mellan kund och fotograf. När kontraktet 
är påskrivet skickas bokningspaketet, samt en delfaktura på 50 % av totalbeloppet 

till er. Delfakturan skall betalas för att bokningen skall vara giltig. Era bilder levereras 
senast 8 veckor efter bröllopet. Smakprov från bröllopet kan komma att visas 

tidigare på fotografens hemsida. Vill ni ej att bilder ska visas där regleras detta från 
början i kontraktet. Alla bildfiler ni får är högupplösta vilket innebär att ni kan göra 

egna förstoringar. För bröllop utanför Sverige och Stockholms län tillkommer 
ersättning för resan.  
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BOKA KONSULTATIONSMÖTE :)  
Hoppas ni gillar det ni läst och att ni väljer mig som er bröllopsfotograf! Jag 
kommer att göra mitt allra bästa för att ni ska få en lyxig, avspänd och fin 

helhetsupplevelse & fantastiska bilder att rama in och sätta på väggen.  

Men innan vi kommer till den stora dagen har vi lite att göra.  
Vi ska planera upplägget för fotograferingen, vi ska diskutera fram  
vilken bildstil ni gillar bäst och vi ska förstås också skriva kontrakt.  

Mötet är oftast enklast att ha i STUDIO FALKUGGLA vid Hornstull.  
Det kostar ingenting och självklart bjuder jag på fika!  

Bokning 

Ta gärna också ytterligare en titt i mina bröllopsalbum  

och fundera över vilken stil ni gillar bäst. 

Bröllopsbilder FÄRG  

Bröllopsbilder ALBUM 1 

www.falkuggla.se  

Lycka till med ert bröllop!   /Annika Falkuggla 
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