Fotografia ślubna czyli nasze spojrzenie na dzień ślubu.
Będzie to opowiadanie o Was i dla Was.
Wspaniałe zdjęcia ślubne
Najbardziej liczą się dla Nas uczucia, więc nieważne czy Wasz ślub to
wesele na 200 osób czy tylko na 10 albo czy bawicie się w Pałacu,
wiejskiej chacie, czy też pod gołym niebem. Chcemy tam być z Wami
w tym ważnym dla Was dniu i opowiedzieć Waszą historię naszymi
oczami. Napiszcie do Nas o tym jakie wesele planujecie a my postaramy
się dopasować dla Was najlepszą ofertę.
Spotkajmy się przy kawie aby lepiej się poznać i porozmawiać
o ważnych szczegółach.
Będziemy wszędzie tam gdzie trzeba aby pokazać to co dzieje się
między przygotowaniami a ślubem, pierwszym tańcem i zabawą
weselną.
Fotografujemy prawdziwe emocje, łzy, śmiechy-chichy, nerwową
krzątaninę, dzieciaki, które zawsze gdzieś się kręcą, Waszych przyjaciół
i znajomych, którzy zawsze świetnie się z Wami bawią, wszystko to daje
Nam niezłego kopa do działania do tego aby Wasze zdjęcia były niepowtarzalne.

Sesja ślubna w górach
Sesja ślubna w górach to najwspanialsza przygoda, z którą się zmierzycie. Podczas takiej sesji zrealizujemy dla Was cudowne zdjęcia ślubne
w Tatrach. Postaramy się aby Wasza miłość i góry połączyły się w jedną całość co zaowocuje pięknymi i naturalnymi zdjęciami ślubnymi w
górach. Lubimy trochę mroczne klimaty jak las, mgła, chmury, ta cała
otoczka doda nam niepowtarzalnego klimatu i sprawi, że zdjęcia
z pleneru ślubnego będą niepowtarzalne i zachwycające!

PAKIET ZŁOTY - 3600zł
- Sesja narzeczeńska GRATIS
- Sesja ślubna w górach GRATIS
• fotografowanie przygotowań do ślubu (fryzjer, kosmetyczka, makeup)
• fotografowanie błogosławieństwa
• fotografowanie ceremonii
• fotografowanie wesela (do ok. 1:30-2:00)
• minisesja ślubna w plenerze w dniu ślubu
• Fotobudka- to zwariowana i dynamiczna sesja zdjęciowa z śmiesznymi
gadżetami. Wykonujemy ją podczas wesela w specjalnie
zaaranżowanym do tego przenośnym mini studio.
• Ok godz 22-23 grupowe zdjęcie z zimnymi ogniami
• sesja ślubna w dowolnym dniu po ślubie
Co otrzymujecie
• min. 900 obrobionych zdjęć na płytach dvd w stylowym etui
• stylowe pudełeczko wraz z odbitkami 15x23cm i pendrive
• Fotoksiążka o wymiarach 30×30 cm 100 stron.
Każda fotoksiążka wykonana jest na podstawie indywidualnego projektu!
• galeria internetowa dla gosci i dla Was
OPCJE DODATKOWO PŁATNE:
• fotoalbum z ekoskóry – grube karty, indywidualny projekt - od 350zł

PAKIET SREBRNY - 3200zł
Sesja narzeczeńska GRATIS
Sesja ślubna w górach GRATIS
• fotografowanie przygotowań do ślubu (fryzjer, kosmetyczka, makeup)
• fotografowanie błogosławieństwa
• fotografowanie ceremonii
• fotografowanie wesela (do ok. 1:30)
• minisesja ślubna w plenerze w dniu ślubu
• Fotobudka- to zwariowana i dynamiczna sesja zdjęciowa z śmiesznymi
gadżetami. Wykonujemy ją podczas wesela w specjalnie
zaaranżowanym do tego przenośnym mini studio.
• Ok godz 22-23 grupowe zdjęcie z zimnymi ogniami
• sesja ślubna w dowolnym dniu po ślubie
Co otrzymujecie
• min. 700 obrobionych zdjęć na płytach dvd w stylowym etui
• stylowe pudełeczko wraz z odbitkami 15x23cm i pendrive
• Fotoksiążka o wymiarach 30×30 cm 80 stron.
Każda fotoksiążka wykonana jest na podstawie indywidualnego projektu!
• galeria internetowa
OPCJE DODATKOWO PŁATNE:
• fotoalbum z ekoskóry – grube karty, indywidualny projekt - od 350zł

PAKIET BRĄZOWY - 2500zł Sesja narzeczeńska GRATIS
• fotografowanie ceremonii
• fotografowanie wesela (do max. 1:00)
• minisesja ślubna w plenerze w dniu ślubu
• Ok godz 22-23 grupowe zdjęcie z zimnymi ogniami
• sesja ślubna w dowolnym dniu po ślubie
Co otrzymujecie
• min. 450 obrobionych zdjęć na płytach dvd w stylowym etui
• Pendrive z zdjęciami po obróbce
• Fotoksiążka o wymiarach 30x21cm 60 stron.
Każda fotoksiążka wykonana jest na podstawie indywidualnego projektu!
• galeria internetowa
OPCJE DODATKOWO PŁATNE:
• fotoalbum z ekoskóry – grube karty, indywidualny projekt.
• profesjonalna fotoksiążka z okładką z płótna lub skóry

SESJA ŚLUBNA 850zł (oddzielny pakiet)

Otrzymujecie:

• całodzienne zdjęcia plenerowe nie narzucamy ograniczeń czasowych
• brak limitu miejsc plenerowych
• min. 65 zdjęć po obróbce na PENDRIVE w drwianym pudełeczku

• fotoksiążkę 30x21cm do 50str.
• stylowe pudełeczko wraz z odbitkami 15×21/15×23
• galeria internetowa

SESJA NARZECZEŃSKA - 450zł

Otrzymujecie:

• 3-4godz. na sesję narzeczeńską
• do 2 lokalizacji
• ok. 50 zdjęć po obróbce

• galeria internetowa, drewniane pudełeczko z pendrive.

DODATKI

Drugi fotograf - 750zł
Prezentacja z zdjęć w formie podziękowań dla Rodziców - 450zł (w tym sesja)
Filmowe Podziękowanie dla Rodziców(filmowane lustrzankami) - 700zł

FOTOALBUM NA SZTYWNYCH KARTACH - od 400zł
PROFESJONALNA FOTOKSIĄŻKA - od 350zł

Dodatkowa godzina pracy poza pakietem (np. na weselu) - 150zł
Dodatkowe odbitki 15x21cm - 2,5zł

www.fabryka-slubow.com.pl
info@fabryka-slubow.com.pl

