


Detta ingår i alla mina paket
• Bokningsmöte hos fotografen på en vardag. 

• En pre-shoot hos fotografen i samband med bokningsmötet.

• Bildbehandling där jag korrigerar färger och kontrast  på samtliga levererade bilder. 

• Samtliga bra bilder i både färg och svartvitt.

• Högupplösta bilder, vilket innerbär att ni själva kan göra kopior och förstoringar.

• Leverans genom både USB och genom ett online galleri  

   (galleriet är aktivt under 60 dagar efter leverans).

• Bok 19x19 cm 40 sidor. Denna går att uppgradera till 28x28 cm med fler uppslag. 

• Alla högupplösta bilder även anpassade för webben.

• Bildspel med musik som är perfekt att visa för nära och kära.

• En assistent som hjälper mig med allt omkring så jag kan fokusera helt på er. 

love love love love 
Efter månader av planering och förberedelser kan det kännas som om själva bröllopsdagen flyger förbi. 

Det är här jag kommer in med mina kameror. Jag blandar konstnärliga porträtt och landskapsbilder med dokumentära 

bilder och detaljer, allt för att ni ska kunna titta tillbaka och njuta av er bröllopsdag - resten av livet. 

GULD  28 500 kr
8 timmar, minst 700 bilder

Paketet för er som önskar porträtt, 
vigsel, gratulationer, mingel, gruppbilder, 

middagen och förberedelserna eller 
början på festen dokumenterade.

Detta paketet går endast att boka i Skåne.

Mina paket är baserade på sammanhängande timmar. 

Resekostnad på 45 kr per mil från Malmö tillkommer i alla paketen inom Skåne. Vid längre resor tar jag fram en offert.

I paketen går det att köpa till ytterligare 30 minuters fotograferingstid (inklusive ökad bildmängd) för 1000 kr. 

Vid bröllop mer än 2 timmars bilväg från Malmö kan kostnad för övernattning tillkomma i Diamant paketet

Vid högtid eller röd dag tillkommer 200 kr/h. Avgifter för porto vid leverans av paket utomlands tillkommer.



GULD  28 500 kr
8 timmar, minst 700 bilder

Paketet för er som önskar porträtt, 
vigsel, gratulationer, mingel, gruppbilder, 

middagen och förberedelserna eller 
början på festen dokumenterade.

Detta paketet går endast att boka i Skåne.

DIAMANT  34 500 kr
12 timmar, minst 1000 bilder

Paketet för er som önskar dokumentera allt på er 
bröllopsdag. Under 12 h fotograferar jag 

förberedelser, porträtt, vigsel, gratulationer, 
gruppbilder, mingel, middagen och festen.

Paketen

Mina paket är baserade på sammanhängande timmar. 

Resekostnad på 45 kr per mil från Malmö tillkommer i alla paketen inom Skåne. Vid längre resor tar jag fram en offert.

I paketen går det att köpa till ytterligare 30 minuters fotograferingstid (inklusive ökad bildmängd) för 1000 kr. 

Vid bröllop mer än 2 timmars bilväg från Malmö kan kostnad för övernattning tillkomma i Diamant paketet

Vid högtid eller röd dag tillkommer 200 kr/h. Avgifter för porto vid leverans av paket utomlands tillkommer.



Boken
Boken som ingår i alla mina paket trycks på äkta fotopapper 
med hög tryckkvalitet där varje sida har designats för hand. 
Ni kan välja att själva bestämma vilka bilder som ska vara 
med eller ge mig fria händer. 
Tycker ni att 19x19 cm känns för litet går det att uppgradera 
till storleken 28x28 cm för en kostnad av 700 kr. 
Vill ni få plats med fler bilder går det att köpa till ett visst antal 
uppslag för 200 kr per uppslag. Oavsett vilken storlek du väljer 
trycks boken med hård pärm med en av era valda bilder på 
omslaget. Det går även att köpa till länderomslag. 
Vid ert bokningsmöte tar jag med mig en bok så ni får se och 
känna på kvalitén. 
Boken går inte att bytas mot rabatt utan ingår i paketet.
Vid köp av ytterligare böcker med samma design ges rabatt.
Bilderna som väljs ut till boken får lite extra omsorg av mig i 
bildbehandligen. 



Tillval

Tackkort
Jag erbjuder ett specialdesignat tackkort där flera av era favoritbilder kan
användas. Tackkortet håller måtten 15x15 cm och levereras med kuvert i
samma storlek. Vid ert bokningsmöte tar jag med mig ett tackkort så ni får
se och känna på kvalitén.
20 tackkort kostar 1000 kr (20 tackkort är minsta beställning)
Önskar du beställa fler tackkort kostar det 25 kr per tackkort. 

Extra bildbehandling
Skulle något hända med smink eller kläder som inte går att rädda under dagen
går det oftast att redigera i efterhand. Mer redigering ökar min arbetstid och
därför tar jag ut en extra kostnad beroende på omfattningen.



Bra att veta 
Inför:

• Är ni nyfikna på vad jag erbjuder eller intresserade av att boka mig för ert 
bröllop skickar ni ett mail eller slår mig en signal. Det är viktigt att ni känner 
att jag är rätt för er så jag tar gärna ett facetime samtal för att känna kemin 
och prata bröllop. Jag har tyvärr inte möjlighet att träffas för ett intressemöte 
utan vi ses först efter en bokning.

• När ni har bestämt er för att anlita mig som er bröllopsfotograf så skickar 
jag ett bokningsdokument till er för båda parters trygghet. En handpen-
ning ska betalas in samtidigt som ni skickar tillbaka påskrivet avtal till mig. 
Handpenningen dras sedan av från den slutliga fakturan. Vid avbokning 
återfås inte handpenningen. Från det att jag skickat ett bokningsdokument 
till er har ni 10 dagar på er att returnera underskrivet dokument och sätta in 
handpenningen. Efter dessa dagar räknas det inte som en preliminär bokning 
längre och andra par får möjlighet att boka det aktuella datumet.

• Om den maximala oturen skulle vara framme och jag skulle råka ut för 
en olycka, skada eller sjukdom kommer jag erbjuda en annan fotograf. Om 
ni inte godkänner denna fotografen kommer en fullständig återbetalning 
ges på dittills inbetalade avgifter från er sida. Jag garanterar inte att den nya 
fotografer har exakt samma prislista och upplägg som jag har.

• Jag fotograferar inte bröllop i studio då det inte är min stil, jag jobbar med 
det naturliga ljuset och tycker att bilderna blir så mycket mer levande när de 
tas utomhus. Skulle det regna på er dag så löser vi det med att försöka hitta 
miljöer under tak och jag rekommenderar alltid mina 
bröllopspar att införskaffa fina gummistövlar och paraply.

• Någon gång, tre till 14 veckor innan bröllopet ses vi för ett första möte. Vi 
tar en fika tillsammans och går igenom detaljerna inför fotograferingen av er 
stora dag. Det är även då vi har en fotografering där ni får känna på att stå 
framför kameran och jag lär känna er ännu bättre. Från denna fotografering 
får ni 10 högupplösta bilder i både färg och svartvitt.

• Vad som inte framgår i prislistan är att min tid för efterbearbetning ökar i takt 
med antal tagna bilder. Denna tid är självklart inräknat i priserna men jag tycker 
att det är viktigt att ni får veta vad ni betalar för. Merparten av tiden som jag tar 
betalt för är timmarna vid datorn när bilderna ska gås igenom och efterbearbetas. 
Jag är mycket mån om resultatet och att ni ska känna er nöjda.

• Alla paketen är menade som riktlinjer, har ni speciella önskemål så tveka inte 
att fråga så löser vi det! Prutning undanbedes dock. Prislistan på hemsidan kan 
komma och ändras men efter skrivet avtal är det självklart det priset som gäller när 
du bokade mig.

Under:

• Det är finast ljus på sen eftermiddagen/kvällen. Lägg gärna upp dagen så att vi 
kan ta en del porträtt då, solljus mitt på dagen kan vara osmickrande och hårt. Det 
går bra att dela upp porträttdelen så att vi t ex kan ta några bilder innan vigseln 
och några efteråt i det fina kvällsljuset (gäller inte Silver). Tänk på att det behövs 
cirka 1,5 timme till porträttdelen.

• När jag och min assistent är med er hela dagen önskar vi mat i samband med 
middagen för att behålla kreativiteten på topp. Bra att veta är då att jag är vegetari-
an (mjölk-och äggprodukter går bra).

Efter:

• Det tar cirka 5-7 veckor efter bröllopet innan ni får se era färdiga bilder i ett on-
line galleri. Från detta galleri väljer ni de bilder ni vill ha i er bok, cirka 60 stycken. 
Dessa bilder lägger jag ner extra bildbehandling på och ni får inom 2-3 veckor en 
bokskiss. Hur lång leveranstiden för allt material blir från ert bröllop beror på hur 
snabba ni är att återkomma med ert urval för boken. 

• Fakturan för hela bröllopsfotograferingen fås samtidigt som ni får er länk till ert 
online galleri. När fakturan är betald får ni tillgång till nedladdning av ert galleri. 

• Högupplösta filer, som ingår i alla paketen, innebär att ni själva kan göra 
obegränsat antal kopior i olika storlekar och material. Bilderna tillhör i grunden 
fortfarande fotografen men ni är fria att använda dem för privat bruk. 



Hej hej
Bakom namnet Turturduva hittar ni mig, Isabell. Jag är född och uppvuxen i ett litet samhälle i Skåne och 
sedan några år är jag bosatt i metropolen Malmö men reser så ofta jag får möjligheten. 2008 tog jag min 
yrkesexamen inom fotografi, från Brobygrafiska i Sunne och startade därefter mitt företag. Jag började foto-
grafera bröllop på allvar 2009 och jag älskar det. Som gammal elitponnyryttare gillar jag att prestera under 
press, född i tvillingarnas tecken gillar jag ombytligheten som yrket för med sig och min genuina nyfikenhet 
på människor gör att porträttfotografering verkligen passar mig. Men det som ger mig det största drivet att 
fotografera bröllop är den positiva energin det ger mig. Att vara med på den där dagen då två människor 
manifesterar och hyllar sin kärlek är helt enkelt magiskt. Sedan jag började fotografera bröllop har jag 
fotograferat mer än 150 stycken så det har blivit en hel tårar och gapskaratt.  

Ibland får jag frågan om varför man ska anlita en professionell fotograf till sitt bröllop och då brukar jag 
förklara att fotografera bröllop är ingen walk in the park, det krävs erfarenhet, snabbtänkthet, nerver och 
känsla. Bilderna är det som finns kvar långt efter den sista tårtbiten ätits upp. Om ni är måna om kvalitet 
och vill kunna känna er trygga på er bröllopsdag är en professionell fotograf ett självklart val.

På frågan varför man ska anlita just mig brukar jag svara att jag älskar det jag gör, jag är energisk, personlig 
och passionerad. Men det är även viktigt att man gillar min stil som är romantisk, intim, energisk och 
bohemisk. 

Då jag även fotograferar mode, porträtt, reklam och konstfotografi under mitt namn Isabell N Wedin ville 
jag ha ett specifikt namn för när jag fotograferar just barn och bröllop. Jag valde Turturduva för många år 
sedan och även om jag ibland känner att det är lite kitching så gillar jag det fortfarande.


