om mig
Jag är grafisk designer och fotograf som sedan 2009 satsar
helhjärtat på mina passioner; grafisk design i färgglad
tappning och livsglada foton som fångar och bevarar livet som
det är just nu. Jag fotar barn och familjer, studenter och bröllop
och jag brinner för att berätta just er historia. På bröllop är jag
gärna med från förberedelser till tal för att med hjälp av min
kamera berätta historien om er stora dag och jag älskar allt från
fotograferandet till skapandet av just er bröllopsbok som jag vet
kommer sprida glädje i många år framöver.

Vilket uuuuuunderbart album! We love it=) Har
tittat igenom det flera gånger och upplever om
vår fantastiska dag varje gång!
MICHAELA & MARCUS

www.petrasetterberg.se | hej@petrasetterberg.se
brevkortsgatan 11 | 431 66 mölndal
T. 0706-119798

priser

a' la carte
INBJUDNINGS-/TACKKORT

PAKET 1

PAKET 2

1,5 timmar sammanhängande fotografering
Webbalbum med alla era
bästa bilder lågupplösta
15 fullt redigerade högupplösta foton digitalt

Bokningsmöte samt provfotografering innan ert bröllop
3 timmars sammanhängande fotografering
Alla era bästa foton (minst 100
stycken) levererade digitalt
Personligt designad fotobok med
era bästa bilder, 19x19 cm, 30 sidor
(värde 2 500 kr)

6 000 kr

12 000 kr

PAKET 3

PAKET 4

Bokningsmöte samt provfotografering innan ert bröllop
6 timmars sammanhängande fotografering
Alla era bästa foton (minst 200
stycken) levererade digitalt
Personligt designad fotobok med
era bästa bilder, 28x28 cm, 30 sidor
(värde 3 500 kr)

Bokningsmöte samt provfotografering innan ert bröllop
10 timmars sammanhängande fotografering
Alla era bästa foton (minst 300
stycken) levererade digitalt
Personligt designad exklusiv fotobok
med era bästa bilder, 30x30 cm, 20 sidor
(värde 5 500 kr)

18 000 kr

24 000 kr
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FOTOBÖCKER
Klassisk

FINE ART-PRINTAR
20x30 cm

250

fr. 175 kr/st

30x40 cm

400

19x19 cm

2 500

40x50 cm

600

28x28 cm

3 500

50x50 cm

650

50x70 cm

850

12x12 cm*

50

18

29

60

16

27

20x20 cm

Lyxig
4 000

70+

14

25

30x30 cm

5 500

Vill ni boka mig som er bröllopsfotograf skriver vi avtal i två likalydande exemplar. När bokningsavgiften
om 30% är betald är ert datum reserverat. Denna bokningsavgift är ej återbetalningsbar. Resterande
belopp skall vara mig tillhanda senast två veckor före er bröllopsdag.
Jag utgår från Göteborg/Mölndal och vid resor utanför detta område utgår milersättning om 40 kr/mil. Ca 5-6 veckor
efter ert bröllop är era bilder samt utkastet till ert album färdigt. Bilderna laddas upp till ett privat webbgalleri. Fotona
samt album levereras ca. 2-3 veckor efter godkänt korrektur. *Vissa restriktioner gäller vid bokning av paket nummer 1 på
lördagar under högsäsong (maj-september), undantaget om datumet är ledigt 3 veckor innan er bröllopsdag.
Minsta beställning av inbjudnings-/tackkort är 20 st. och kostnaden för kuvert samt ev. frakt tillkommer. Fraktkostnad
tillkommer även vid beställning av printar samt fotobok (portot för boken som är en del av ert paket ingår självklart).
Bilderna är endast för personligt bruk och upphovsrätten ligger alltid kvar hos fotografen. Vid publicering både digitalt
(blogg, hemsida, facebook, etc.) samt i till exempel tidningsannons skall byline alltid anges: "Petra Setterberg design
+ foto". Jag förbehåller mig rätten att använda fotona i min marknadsföring såsom blogg, facebook, hemsida etc. om
inget annat avtalas. Denna prislista gäller från februari 2014 och tillsvidare och kan närsomhelst ändras.
Aktuell prislista gäller självklart vid bokningstillfället.
* 12x12 cm albumen har mjukt omslag och kan endast beställas som kopia på större album.
Kan endast fås med 15 uppslag.

