
Pakke 1
* Venter udenfor kirken/rådhuset indtil vielsen er slut og tager situations og lykkeønsknings billeder

når brudeparret kommer ud.
* Derefter kører vi på valgt lokation, og her skal afsættes max én time.

Inklusiv i pakken
* 40 højtopløslig billeder incl i pakken.
* Billederne leveres digitalt, klar til print.
* 1,5 times fotografering

Pakke 1 forudsætter at efter vielsen og lykkeønsker, at der køres direkte på lokation efterfølgende.
Samt afstanden mellem kirke/rådhus og lokation ikke er mere end ca 30 min kørsel.

Kr. 3995,-

Pakke 2
* Ankommer 30 min før vielsen, og tager billeder af den ventende gom
* Gæsternes ankomst
* Billeder af brudens ankomst, samt portræt af bruden og dennes opfølger
* Billeder af vielsen (hvis det er tilladt)
* Lykkeønskninger samt situations billeder efter vielsen
* Gruppebillede af brudeparret samt dens familie
* Derefter køre vi på valgt lokation, og her skal I afsættes max én time.

Inklusiv i pakken
* 60 højtopløslig billeder incl i pakken
* Billederne leveres digitalt, klar til print
* 2,5 times fotografering
* Kørsel

Pakke 2 forudsætter at efter vielsen og lykkeønsker, at der køres direkte på lokation efterfølgende.
Samt afstanden mellem kirke/rådhus og lokation ikke er mere end ca 30 min kørsel.

Kr. 4795,-

Pakke 3
* Ankommer 30 min før vielsen, og tager billeder af den ventende gom
* Gæsternes ankomst
* Billeder af brudens ankomst, samt portræt af bruden og dennes opfølger
* Billeder af vielsen (hvis det er tilladt)
* Lykkeønskninger samt situations billeder efter vielsen
* Derefter kører vi på valgt lokation, og her skal I afsættes max én time.
* Reception + evt kageskæring
* Gruppe billeder af brudeparrets nærmeste familie

Inklusiv i pakken
* 80 højtopløslig billeder incl i pakken
* Billederne leveres digitalt, klar til print
* 5 timers fotografering
* Formøde ca 1 mdr før brylluppet
* Kørsel

Kr. 7.695,-

Fotograf Thinna Aniella - mobil: 27637070 - mail: thinna@thinna.dk - www.thinna.dk
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Pakke 4
Fra forberedelse til brudevals.

* Brudens forberedelse
* Gommen og forloverser ankomst
* Gæsternes ankommen
* Billeder af brudens ankomst, samt portræt af bruden og dennes opfølger
* Billeder af vielsen (hvis det er tilladt)
* Lykkeønskninger samt situations billeder efter vielsen
* Derefter kører vi på valgt lokation, og her skal I afsættes max én time.
* Situation ved reception
* Billeder af kageskæring
* Gruppe billeder
* Par billeder

Inklusiv i pakken
* 120 højtopløslig billeder incl i pakken
* Billederne leveres digitalt, klar til print
* 12-15 timers fotografering
* 1 video film over dagen fra brudens forberedelser og frem til reception
* 1 fotobog ca 26 sider.
* Formøde ca 1 mdr før brylluppet
* Kørsel

Kr. 15.895,-


