Planerar ni ert brölop?
Behöver man en fotograf?
Här kommer några saker att tänka på!

Bröllop är något utav det
roligaste uppdragen jag vet.
Den kreativa känslan vid ett bröllop skjuter
alltid i höjden. Här har jag därför försökt att
samla egna tips och råd över vad man bör
tänka på när ni ska välja er fotograf!

Bröllopsfotografering

Anlita en fotograf

Bröllopsfotografering är en av dom
delarna som jag tycker bäst om med
fotografyrket.

Hitta rätt fotograf i god tid före ert
bröllop. Under sommaren och
speciella bröllopstider så som alla
hjärtans dag m.f. är det ibland svårt
att hitta en ledig bröllopsfotograf, se
därför till att vara ute i god tid innan.

Det låter mig som fotograf arbeta
kreativt och med känslan av att jag är
med å skapar framtida minnen för
flera generationer framöver.
Naturligtvis är det mycket att tänka på
för brudparet som ska välja fotograf
till sin vigsel, därför har jag försökt att
sätta ihop några punkter som ni bör
ha i bakhuvet när ni letar efter en
bröllopsfotograf.
Det första ni bör tänka på är vilken
typ av bröllopsfotografering ni vill ha.
Ni kanske bara vill ha
porträttfotografering innan vigseln
och gruppfotografering, eller vill ni ha
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med en fotograf från förberedelserna
och som sedan följer med er under
hela dagen? Vilken fotograf ni i
slutändan än väljer till att få föreviga
eran stora dag så bör ni ha med er
några tips.

Är ni ute i god tid har ni fördelen att
kunna hitta den rätta fotografer för
just er.
Långt ifrån alla fotografer passar för
alla bröllop, börja därför med att
kontakta flera bröllopsfotografer
samtidigt och ge en kort beskrivning
av era bröllopsplaner och berätta
vilken typ av fotografering ni har tänkt
er, samla sedan ihop offerter och titta
igenom deras portfolio tillsammans.

Hitta er stil!
Dyrast är inte bäst, inte billigast heller
precis som mycket annat. Det
viktigaste är att ni gillar fotografens
smak.

Ett tips är att skicka förfrågningar till
flera fotografer på en gång gratis
genom Fotografer Stockholm

Vill ni ha en bröllopsfotograf som
följer med er mer än bara ett par
timmar bör ni alltid träffas minst en
gång för att träffas och diskutera
bröllopet.

Det är er stora dag
Till sist, glöm inte att det är eran stora
dag, var därför inte rädda för att ställa
krav på eran fotograf.
Det är ni som väljer vilken plats
fotografen tar i kyrkan. Och var inte
rädda för att ställa krav på klädseln
på fotografen.

Se till att berätta detaljer som ni
tycker är viktiga eller som ni tror att
fotografen bör få veta. Ska ni
tillexempel gå ut en annan väg än
den ni kom in igenom? Ska det
blåsas bubblor utanför kyrkan? Det är
typiska saker som lätt glöms bort.

Vi har med all sannolikhet klädsel
som passar eran dresscode.
Diskutera med eran fotograf om ni vill
ha utskrifter, göra album eller canvas
med mera troligtvis kan eran fotograf
hjälpa er med allt sånt så ni slipper
tänka på det!
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