
ALLT NI BEHÖVER VETA FÖR ATT

boka er fotografering



BOKNING
När vi har bestämt ett datum så skickar jag ett avtal till er via
ShootProof som ni får signera digitalt. När avtalet är signerat så är er
tid bokad. 

SKRÄDDARSYTT
Efter avtalet är signerat får ni svara på ett formulär. Baserat på era
preferenser ger jag förslag på plats och eventuella klänningar som jag
tror kommer att passa er.

TID PÅ DAGEN
Först när ni har valt plats föreslår jag en tid på dagen som passar era
preferenser samt platsen. Solen försvinner olika fort om vi är på en
öppen äng eller om vi är i en tät skog.

ALLT NI BEHÖVER VETA
När ni har gjort alla era val får ni en pdf som sammanfattar alla val ni
har gjort, samt ytterligare information som kan vara bra att veta innan
er fotografering.

DETTA HÄNDER INNAN

fotograferingen
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VANLIGA FRÅGOR

bra att veta

FÖRBEREDELSER
Ni fixar själva ert hår och eventuell sminkning så som ni trivs bäst. Om det
är några speciella kläder ni behöver tänka på att ta med er kommer jag
att skriva det i er informationspdf.

OMBYTE
Om ni har flera ombyten kan ni byta om i 
mitt portabla omklädningsrum, vilket ger er 
avskildhet även mitt i stan.

FAKTURERING
Samma dag som vår fotografering skickar jag fakturan till er mail via
Bokio, med betalningsvillkor på 2 veckor. Om ni vill köpa ytterligare bilder
utöver de som ingår i ert paket så skickar jag en kompletterande faktura
efter att ni har valt bilder.

ONLINE-GALLERI
Efter vår fotografering väljer jag ut era bästa bilder och redigerar dem.
Inom två veckor från er fotografering får ni en länk till ett online-galleri
med fullt redigerade bilder. I online-galleriet gör ni sedan era val av bilder
och kan även välja att köpa till fler bilder än det som ingår i ert paket.

OMBOKNING
Jag fotograferar enbart utomhus, så om det när det närmar sig ser ut som
att det ska bli regn så bokar vi om dagen utan kostnad. Om ni har små
barn som ska fotograferas så är vädret och värmen ännu viktigare. Vi
bokar även om utan kostnad om någon blir sjuk.


