Żaden dzień się nie powtórzy,
nie ma dwóch podobnych nocy,
dwóch tych samych pocałunków,
dwóch jednakich spojrzeń w oczy.

W pakiet ten jest włączone :

Zdjęcia które Państwu proponuję zostaną wykonane w sposób artystyczny
i kreatywny, aby te niepowtarzalne chwile były zawsze z Wami.

PAKIET BRĄZOWY- 4195.00 zł.

- Jeden fotograf.
- Zdjęcia podczas i po ceremonii ślubnej (do 2 godzin).
- Zdjęcia na przyjęciu weselnym, gdzie jestem do Waszej dyspozycji przez 3 godziny.
- Sesja plenerowa, pracujemy razem około 2 godzin, czas i miejsce pozostaje do uzgodnienia.
- Nielimitowana ilość kolorowych zdjęć z Waszego ślubu z możliwością zmiany na czarno-białe lub sepie, z których zostanie
wybranych od 300 do 500, które otrzymacie w wysokiej rezolucji na płycie DVD.
- Dla podniesienia prestiżu waszego ślubu z wybranych przez Was od 40 do 70 zdjęć zmontuję film (slide-show) z wybranym przez
Was podkładem muzycznym. Film będzie dostępny na moim serwerze. Zapraszam do obejrzenia przykładów na mojej stronie w
zakładce „Przykłady Ślubów”.
- Dwa jednakowe albumy ślubne o wymiarze 22x22 cm 20 stron i 40 zdjęć - poprawionych i wyretuszowanych.
- Dojazd do 40 km wliczony w cene. Za każdy dodatkowy kilometr opłata 1,40 zł (według wskazań Googl maps).
- W pakiecie mają Państwo dostęp przez 90 dni do waszych zdjęć na stronie internetowej zabezpieczonych hasłem z możliwością
zamawiania i przesyłania swoim gościom.

W pakiet ten jest włączone :

PAKIET SREBRNY – 4995.00 zł.

- Dwóch fotografów, którzy zapewnią Państwu wyjątkowość zdjęć z dwóch różnych perspektyw i spojrzeń na ten sam moment.
Będziemy z Wami do 12 godzin, lecz nie dłużej niż do 24.30.
- Sesja plenerowa, pracujemy razem od 2 do 4 godzin, czas i miejsce pozostaje do uzgodnienia.
- Nielimitowana ilość kolorowych zdjęć z Waszego ślubu z możliwością zmiany na czarno-białe lub sepie, z których zostanie
wybranych od 400 do 700, które otrzymacie w wysokiej rezolucji na płycie DVD.
- Dla podniesienia prestiżu waszego ślubu z wybranych przez Was od 40 do 70 zdjęć zmontuję film ( slide-show) z wybranym przez
Was podkładem muzycznym. Film będzie dostępny na moim serwerze. Zapraszam do obejrzenia przykładów na mojej stronie w
zakładce „Przykłady Ślubów”.
- Dwa jednakowe albumy ślubne o wymiarze 30x30 cm 20 stron i 40 zdjęć- poprawionych i wyretuszowanych.
- Dojazd do 40 km wliczony w cene. Za każdy dodatkowy kilometr opłata 1,40 zł (według wskazań Googl maps).
- W pakiecie mają Państwo dostęp przez 90 dni do waszych zdjęć na stronie internetowej zabezpieczonych hasłem z możliwością
zamawiania i przesyłania swoim gościom.
- Sesja narzeczeńska, na około dwa tygodnie przed datą ślubu dodatkowo płatna w tym pakiecie - 1200 zł.

W pakiet ten jest włączone :

PAKIET ZŁOTY – 6295.00 zł.

- Dwóch fotografów, którzy zapewnią Państwu wyjątkowość zdjęć z dwóch różnych perspektyw i spojrzeń na ten sam moment.
- Nielimitowaną liczbę godzin. Lecz nie wcześniej niż od 08.00 i nie później kończe niż o 24.30.
- Sesja plenerowa, pracujemy razem od 2 do 6 godzin, czas i miejsce pozostaje do uzgodnienia.
- Nielimitowana ilość kolorowych zdjęć z Waszego ślubu z możliwością zmiany na czarno-białe lub sepie, z których zostanie
wybranych od 400 do 700, które otrzymacie w wysokiej rezolucji na płycie DVD.
- Dla podniesienia prestiżu waszego ślubu z wybranych przez Was od 40 do 70 zdjęć zmontuję film (slide-show)z wybranym przez
Was podkładem muzycznym. Film będzie dostępny na moim serwerze. Zapraszam do obejrzenia przykładów na mojej stronie w
zakładce „ Przykłady Ślubów”.
- Dwa jednakowe albumy ślubne o wymiarze 30x36 cm 20 stron i 40 zdjęć- poprawionych i wyretuszowanych.
- Dojazd do 40 km wliczony w cene. Za każdy dodatkowy kilometr opłata 1,40 zł (według wskazań Googl maps).
- W pakiecie mają Państwo dostęp do zdjęć zabezpieczonych hasłem, na stronie internetowej z możliwością zamawiania i przesyłania
swoim gościom.
- Sesja narzeczeńska, na około dwa tygodnie przed datą ślubu, trwająca około 2-4 godzin w wybranym przez Państwa miejscu i czasie.
- Jedno zdjęcie z sesji narzeczeńskiej o wymiarach 20x30 cm, poprawione i wyretuszowane.

