OFERTA ŚLUBNA
2017/2018

WITAJ!

Jeśli dotarliście tutaj oznacza to, że interesuje Was moja praca w roli fotografa ślubnego.
Większość odpowiedzi znajdziecie w ofercie poniżej. Nie zmienia to faktu, że zapraszam
Was na spotkanie,
na którym będę mogła szczegółowo odpowiedzieć na wasze pytania, oraz dostosować
pakiet do Waszych wymagań i budżetu.
Umówić możecie się drogą mailową, przez facebook'a lub telefonicznie: 796 281 479.
Ślub jest ważnym wydarzeniem, a zdjęcia ją tylko dodatkowo utrwalą na dłuższy czas.
Dlatego przygotowując się do ślubu
warto pomyśleć o dobrych zdjęciach jak o cennej inwestycji na przyszłość, to nie
konieczność czy atrakcja.
Wyślij zapytanie o dostępność wybranego terminu · Podpisanie umowy możliwe jest
osobiście na spotkaniu w Czarnkowie.
Warunkiem rezerwacji terminu jest podpisanie umowy i wpłata ustalonego zadatku.

PAKIET
STANDARDOWY

-Obejmuje reportaż od przygotowań panny młodej,
błogoslawieństwo, kościół, wesele do oczepin (24:30-1),
-sesje ślubną plenerowy w inny dzień (do 2 tygodni po ślubie)
-3 płyty DVD

1400ZŁ

PAKIET ROZSZERZONY

- dwóch fotografów
- zdjęcia od przygotowań do oczepin
- wasz ślub dokumentuje dwuosobowy, zgrany zespół
- dodatkowo film video - około 30 minut najważniejszych wydarzeń z
waszego ślubu
- możliwość jednoczesnego fotografowania przygotowań w dwóch
miejscach
- sesja plenerowa w innym dniu
2400ZŁ
gratis przy podpisaniu umowy do końca 2017 roku sesja
narzeczeńska

PAKIETY
DODATKOWE
PAKIET FOTO VIDEO

-2 operatorów video i fotografa
-Obejmuje reportaż od przygotowań panny młodej,
błogoslawieństwo, kościół, wesele do oczepin (24:30-1),
-sesje ślubną plenerowy w inny dzień (do 2 tygodni po ślubie)
- wasz ślub dokumentuje zgrany zespół
-3 płyty DVD
2900ZŁ
-2h film ślubny
gratis przy podpisaniu umowy do końca 2017 roku sesja
narzeczeńska
i krótki teledysk z tego najważniejszego dnia

W cenie wliczony jest dojazd do 40km od Czarnkowa.
Powyżej koszt ustalany indywidualnie.
Sesja plenerowy może odbyć się nad morzem lub w
górach za zwrotem kosztów dojazdu.
Dodatkowo przy podpisaniu umowy i spłacie
zadatku 30% wartości wybranej usługi sesja
narzeczeńska i teledysk z tej sesji (do miesiąca
przed ślubem) gratis.

Zapraszam na spotkanie przy kawie by obejrzeć
portfolio oraz rozmowę na temat szczegółów i
odpowiedzi na wasze pytania
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