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STWÓRZMY RAZEM COŚ MAGICZNEGO!
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OFERTA  ŚLUBNA:
Przygotowania ślubne wg. ustaleń
Błogosławieństwo
Ceremonia w kościele / USC / plenerze
Życzenia od gości
Zdjęcia grupowe z gośćmi oraz zdjęcia rodzinne
Mini sesja tego samego dnia
Fotoreportaż z programu weselnego

Album ślubny
Pudełko ślubne na min. 50 zdjęć 
20 odbitek w formacie 15x21cm
3 x Pendrive 3.0 na którym umieszczam od 500 do 1000 zdjęć

Co dostajecie ode mnie?

Reportaż jest wykonywany od przygotowań do oczepin do godz. 1:00

dojazd do klienta do 50km gratis
możliwość pracy drugiego fotografa



SESJA NARZECZEŃSKA 
SESJA PLENEROWA

Piękny dedykowany album
min. 50 zdjęć w formacie 15x21cm + bonus
Pendrive
Jedno wybrane zdjęcie w większym formacie

Chętnie Wam w tym pomogę !
 

Poczujecie się swobodnie przed obiektywem, to nie jest wcale takie łatwe,
dlatego warto skorzystać z okazji i na luzie przyzwyczaić się do obecności
fotografa. W trakcie sesji nauczę Was jak dobrze wychodzić na zdjęciach i na co
zwracać szczególną uwagę.

Co dostajecie ode mnie ?

 

CHCECIE UWIECZNIĆ SWOJĄ MIŁOŚĆ ?



 
SESJA INDYWIDUALNA

 

ZREALIZUJ SWOJĄ WYMARZONĄ SESJE!
 

Sesja indywidualna ma w sobie unikalny klimat, ponieważ bohaterem zdjęcia
jesteście WY SAMI! Wyjątkowość polega na tym, że możemy wybrać temat
sesji i jej miejsce, czy ma być ona bardziej zmysłowa, romantyczna, a może
bardziej z pazurem ?

Jednoosobowa czy z partnerem/partnerką. Na prezent dla ukochanej osoby
czy dla siebie? Ogranicza nas tylko wyobraźnia! Macie ode mnie szeroki
wachlarz możliwości..



SESJA OKOLICZNOŚCIOWA
 
 

min. 30 zdjęć w formacie 15x21cm 
Pendrive
Jedno wybrane zdjęcie w większym formacie

 
Chrzest i Komunia Święta to ważne wydarzenia w życiu, nic więc dziwnego, że
coraz częściej rodziny podczas i tych uroczystości korzystają z usług fotografa.
Profesjonalnie wykonane zdjęcia można wydrukować i powiesić w ramce, włożyć
do albumu, podarować bliskim.

ZRÓBCIE SOBIE PREZENT NA LATA !
 

Co dostajecie ode mnie ?
 

 



 ZAPRASZAM DO WSPÓŁPRACY!
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