
Bedre priser og klar profil
Bryllupsfotograf Camilla Jørvad stiler efter vækst 
med bl.a. flere internationale kunder, og redskaberne 
fra Boost Sydfyn giver en god støtte
-  Danmark er ca. 10 år bagefter med bryllupsfotografering i den internationale klasse, og derfor går jeg efter at få flere  
 opgaver som dem, jeg allerede har haft i USA og Frankrig, fortæller Camilla Jørvad.
-  Begge gange har brudeparrene betalt mig for at lave reportage under store fester i deres hjemlande, og det er netop  
 det at fortælle en historie, jeg elsker at levere med mine portræt- og bryllupsfotos, fortæller hun.
Modet til at gå efter de store opgaver og turde tage en ordentlig pris for sit arbejde er skærpet det seneste år, mens Camilla 
Jørvad har gået på udviklingsforløbet Boost Sydfyn 1.1. Hun går nu målrettet efter at få sine billeder optaget hos flere 
mondæne bryllupsbloggere i fx England i år, da det er vejen til flere udenlandske opgaver.

Skærpet profil 
Det, der i sin tid begyndte som en brændende fritidsinteresse, er for Camilla Jørvad blevet et voksende business. Siden hun 
var barn, har hun fotograferet, tegnet og malet portrætter, og da hendes kæreste forærede hende et spejlrefleks kamera, tog 
udviklingen fart.
Hun etablerede firma i starten af 2009 og blev fast leverandør til Louise Moloneys bryllupsfirma på Ærø. I 2010 havde 
Camilla allerede så travlt, at hun måtte droppe jobbet som engelsklærer på VUC i Marstal. Da hun blev mor for anden gang i 
2011, følte hun det som om, at børn og firma slugte både nat og dag.
-  Min baggrund for at drive forretning var spinkel, så da jeg fik muligheden for at komme på Boostforløbet i 2012, greb  
 jeg chancen, fortæller Camilla Jørvad.
- Det bedste hidtil har været undervisningen i selvledelse og det, at vi kan trække på coaching undervejs. Generelt   
suger jeg til mig af alle de eksperter, der giver oplæg, og jeg er glad for at have fået flere at sparre med udenfor min  
 egen branche, siger hun.
Camilla Jørvad vurderer, at hun har fået defineret sine ønskekunder klart og har skabt bedre struktur i hverdagen, så der er 
bedre balance mellem job og familieliv. Hun er glad for de ledelsesværktøjer, Boost har givet, og det betyder, at hun har fået 
mod til at fremrykke de visioner, hun havde for det næste tiår, og hun har lavet konkrete delmål for at realisere drømmen.

Fremtidsfabrikken Sydfyn står bag uddannelsesforløbene Boost Sydfyn, mentorordning, netværksevents og meget mere. 
Fremtidsfabrikken er et Udvikling Fyn projekt finansieret af EU Socialfond og regionale udviklingsmidler. Projektet foregår 
i de fire sydfynske kommuner Faaborg-Midtfyn, Langeland, Svendborg og Ærø, der alle er partnere i projektet. Læs mere på 
www.fremtidsfabrikken.com og www.boostsydfyn.dk

FAKTA om Camilla Jørvad
Camilla Jørvad er selvlært fotograf. Leverer livsstilsportrætter 
og bryllupsfotos i ind- og udland. 
www.camillajorvad.com 
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