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A – Fotografia ŚLUBÓW i WESEL

Pakiet fotograficzny - GOLD 
 ok. 500-600 fotografii / fotoksiążka lub album z ok. 40 fotografiami / plenerowa sesja zdjęciowa w innym

dniu - 3400 zł  .

W ramach pakietu fotograficznego GOLD Para Młoda otrzymuje na cyfrowym nośniku od ok. 500 do 600 fotografii
oraz ok. 40 dużych fotografii w fotoksiążce lub albumie (do wyboru), z przebiegu całego Ślubu i Wesela.

Pracujemy  od  przygotowań  Pani  Młodej  u  fryzjera  i  wizażystki,  poprzez  subtelne  sceny  z  ubierania  się
Nowożeńców,  błogosławieństwo  (zgodnie  z  życzeniem),  Mszę  Św.  (lub  USC),  po  zabawę  weselną  do  oczepin
włącznie.

W ramach pakietu GOLD sesja zdjęciowa może odbyć się w dniu ślubu i wesela (trwa wówczas ok. 30-60 minut),
jednak rekomendujemy sesję w oddzielny dzień, która wówczas może trwać ok. 3-4 godzin.

 
Pakiet fotograficzny - STANDARD

 ok. 400-450 fotografii / fotoksiążka lub album z ok. 25 fotografiami - 2500 zł  .

W  ramach  pakietu  fotograficznego  STANDARD  Para  Młoda  otrzymuje  na  cyfrowym  nośniku  od  ok.  400-450
fotografii oraz ok. 25 dużych fotografii w fotoksiążce lub albumie (do wyboru), z przebiegu całego Wesela.

Pracujemy od momentu scen związanych z ubieraniem się Nowożeńców, następnie błogosławieństwo (zgodnie z
życzeniem), Msza Św. (lub USC), po zabawę weselną do oczepin włącznie.

W podanej cenie sesja zdjęciowa może odbyć się w dniu ślubu i wesela. Rekomendujemy jednak sesję w oddzielny
dzień (ok. 3-4 godzin), której koszt wynosi 900 zł.

Opcjonalnie (dotyczy pakietu STANDARD):
- Fotografowanie przygotowań Panny Młodej u fryzjera +200 zł
- Fotografowanie przygotowań Panny Młodej u wizażystki +200 zł
- Sesja zdjęciowa w dniu innym niż ślub i wesele (ok. 3-4 godzin) +900 zł

B – Uwagi ogólne

Niezależnie od wybranego pakietu fotograficznego na gotowy produkt filmowy nasi Klienci czekają przystępny okres
czasu, który wynosi do trzech miesięcy od dnia Wesela. 

Fotografujemy na  terenie  całej  Polski,  dlatego  koszt  dojazdu  (zarówno  w  dniu  ślubu  jak  i  na  sesje  plenerowe)
ustalamy indywidualnie (okolice Trójmiasta, powiatu tczewskiego i starogardzkiego - dojazd GRATIS). 

Zgodnie z Waszym życzeniem otrzymujecie tradycyjny album lub FOTO książkę.

Powyższy cennik obowiązuje od 04.2020 r. na wesela odbywające się w latach 2020-2021, do czasu jego zmiany.

C - Zapraszamy do kontaktu tel. 694 426 162 


