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Att ert bröllop ska vara er bästa dag är självklart, 
tillsammans kan vi även göra den till en dag som 
är hållbar ur ordets alla aspekter. Här kommer några 
tips på vad du kan tänka på och hur vi kan hjälpa 
er planera för en fantastisk fest.
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Platsen
 
Valet av plats har stor betydelse för hur 
hållbar er stora dag blir. På Fotografiska 
har vi lång erfarenhet av att anordna 
bröllop och större firanden. Det är viktigt 
för oss att minimera vårt klimatavtryck 
samt att erbjuda schyssta villkor för såväl 
våra gäster som partners, leverantörer 
och medarbetare. Vi hjälper er gärna med 
rådgivning och rekommendationer kring 
detaljer som gör skillnad.

Inbjudan
 
Hoppa över tryckt inbjudan? Genom att 
endast skicka ut en digital inbjudan bidrar 
ni till minskad pappersförbrukning. Med 
ett digitalt utskick får ni dessutom möjlig- 
het att addera rörliga bilder eller musik. 
Ett tips när ni skriver inbjudan är att vara 
inkluderande i ert val av eventuell kläd-
kod. Ni kan även rekommendera gästerna 
att hyra eller låna sina kläder. Eller varför 
inte ett ha ett vintage-tema?

Transporter
 
Gästernas resor till och från bröllopet  
är en av de parametrar som kan göra stor 
skillnad. Kommer de långväga ifrån? 
Finns det utrymme för att samåka?  
En trevlig och klimatsmart lösning kan 
vara att ta er till Fotografiska med båt. 
Genom samarbeten kan vi erbjuda  
en vacker båttur på 100% miljömärkt el. 
Prata med oss så tipsar vi om fler bra 
transportlösningar för just er fest.

Boende
 
Behöver era gäster någonstans att sova? 
Det finns flera trevliga alternativ i form av 
både hotell och vandrarhem i närheten 
av Fotografiska där ni och gästerna kan 
sova med gott samvete. Vi hjälper er gärna 
med tips på närliggande boende där det 
finns ett gediget hållbarhetstänk.
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Tillgänglighet  
& inkludering
 
Alla ska känna sig välkomna hos oss.  
Våra lokaler är utrustade med modern 
teknik och hjälpmedel för att vara så till- 
gängliga som möjligt. Kontakta oss så tar 
vi med er på en visning. Tillsammans kan 
vi skapa de bästa förutsättningarna för 
er stora dag och för era gäster.

Maten
 
Hållbar bröllopstårta? Självklart! När vi 
väljer råvaror försäkrar vi oss om att 
bönderna och andra producenter har  
en genuin kärlek till naturen och djuren, 
det är nyckeln till goda och hållbara  
råvaror. Hos oss hittar ni alltid växt- 
baserad njutning efter säsong. Det smakar 
gudomligt och lämnar en god eftersmak –
idag, men också för framtiden. 

Schyssta villkor
 
Det är viktigt för oss att ni känner er 
trygga när ni väljer att förlägga er fest  
på Fotografiska. Vi investerar medvetet  
i våra anställdas välmående och personliga 
utveckling. Mångfald, inkludering, jäm- 
ställdhet och hållbarhet är en ständigt 
pågående process hos oss. Det är vårt sätt 
att arbeta för en kreativ och passionerad 
arbetsplats med bra villkor. 

Tänk cirkulärt
 
På Fotografiska har vi länge jobbat  
med det vi kallar ”Beyond Waste” och 
”Upcycling”. Upcycling kan beskrivas 
som förmågan att ta något gammalt som 
tappat sin ursprungliga funktion och ge 
det nytt liv. Det finns en uppsjö med 
vackra bröllopskläder som väntar på att 
få bringa glädje till en ny ägare – kanske 
finner ni era drömkläder på second hand 
eller via uthyrning?
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Dekoration
Här kan små detaljer göra stor skillnad. 
Finns det något ni kan låna eller hyra  
in? Behövs engångsartiklar? Välj gärna 
blommor i säsong och som är miljövänligt 
odlade och rättvisemärkta. Enklare dekor 
ingår på våra fester och vi hjälper er gärna 
med rekommendation kring florister med 
fokus på hållbarhet.

Presenter
Vill ni undvika presenter som påverkar 
jordens resurser? Tipsa om gåvor som 
kommer till glädje och användning, eller 
ett bidrag till ett välgörande ändamål. 
Kanske kan ni uppmuntra till att köpa 
något begagnat eller en upplevelse som är 
snäll mot både plånbok och planet? Vår 
shop är också fylld med rättvisemärkta, 
klimatsmarta och hållbara produkter.

Bröllopsresan
Kanske dags att välja bort flyget? Möjlig-
heten till att åka längre distanser med 
tåg blir allt bättre och gör att även resan  
i sig blir en del av upplevelsen. Det finns 
även flera möjligheter till att reducera sitt 
klimatavtryck i samband med resande. 
Underskatta inte heller magin i att upp-
täcka och uppleva pärlor i närmiljön.

Tillsammans kan 
vi göra skillnad
På Fotografiska har vi ett systemiskt synsätt 
på hållbarhet och strävar efter att minimera 
vårt ekologiska fotavtryck. Som gäst på 
Fotografiska är du med och bidrar genom 
att investera i noga utvalda hållbarhets-
projekt. Välkommen till Fotografiska!
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Har ni önskemål om andra typer  
av upplägg hjälper vi gärna till 
med en skräddarsydd lösning för  
just er stora dag.

Lilla paketet
Chambre Séparée | 10—20 personer | Kl. 18—01

Inkluderar:

>  Exklusiv middagslokal i Chambre 
Séparée med fantastisk utsikt 

>  Brudskål med champagne

>  3 × nibbles/tilltugg

>  Middag beståendes av tre serveringar

>  Kaffe efter maten

>  Upp till 2 timmars konsultation inkl. 
upp till två träffar med vår projektledare

>  Serveringspersonal och porslin

>  Garderob

Guldpaketet 
Upp till 130 personer | Kl. 18—01

Inkluderar:

>  Exklusiv middagslokal inkl. scen, 
befintligt ljud och projektor för tal

>  Festlokal fram till kl. 01:00

>  Brudskål med mousserande vin

>  3 × nibbles/tilltugg

>  Middag beståendes av tre serveringar

>  Kaffe efter maten

>  Upp till 3 timmars konsultation inkl. 
upp till två träffar med vår projektledare

>  Serveringspersonal och porslin

>  Garderob

Diamantpaketet 
Upp till 130 personer | Kl. 18—01

Inkluderar:

>  Exklusiv middagslokal inkl. scen, 
befintligt ljud och projektor för tal

>  Festlokal fram till kl. 01:00

>  Brudskål med champagne

>  3 × nibbles/tilltugg

>  Middag beståendes av fyra serveringar

>  Kaffe efter maten

>  Upp till 3 timmars konsultation inkl. 
upp till två träffar med vår projektledare

>  Serveringspersonal och porslin

>  Vickning

>  Garderob
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Fotografiskas
bröllopspaket



Välkommen att  
kontakta oss!

Fotografiska Meetings & Events
event@fotografiska.se

Emmy Sundberg
Director of Meetings & Events
emmy.sundberg@fotografiska.com
+46 (0)73 730 65 76

Anna Bergstrand Henning
Account Manager, Meetings & Events
anna.bergstrand@fotografiska.com
+46 (0)70 783 75 40

Annika Sundbaum Strömberg
Account Manager, Meetings & Events 
annika.sundbaum@fotografiska.com
+46 (0)70 497 19 08
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Eller läs mer på www.fotografiska.com/sto/moten-event
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