Witaj, mam na imię Michał, ale to pewnie już wiesz, bo gdzieś się spotkaliśmy, a jeśli nie, to tym bardziej jest mi miło. I jeśli czytasz tą ofertę to znaczy, że moje prace wpadły Ci w oko lub mieliśmy przyjemność
już gdzieś się poznać i wiesz jak pracuje. Jeśli nie jest prawdą żadna z powyższych, to bardzo chciałbym to
zmienić.
Fotografując dla Was uroczystość, staram się być blisko Was, aby uchwycić najważniejsze chwile.
Chciałbym też abyście tego dnia czuli się w mojej obecności swobodnie. W żadnej ofercie nie znajdziecie słowa o tym jak ważna jest relacja miedzy Fotografem, a chociażby Waszymi gośćmi, Rodziną lub Waszymi najbliższymi. Muszę przyznać, że przykładam do tego sporą wagę i Wasz komfort tego dnia jest dla mnie kluczowy. A miłe gesty i słowa Waszych gości, które padają w moim kierunku świadczą tylko o tym, że to co robię
jest właściwe.

OFERTA ŚLUBNA 2022

Koszt fotoreportażu to 4500 zł, w ramach którego otrzymujecie:

•
•
•

fotoreportaż z dnia Ślubu: zdjęcia rodzinne , zdjęcia z przygotowań, zdjęcia z uroczystości w kościele lub USC,
zdjęcia z przyjęcia weselnego do oczepin (1:00) ,
do 400 zdjęć po autorskiej edycji,
eleganckie, drewniane pudełko z pendrive-em z wywołanymi 50szt odbitek w rozmiarze 15x23cm,

Opcje dodatkowe:
PLENER ŚLUBNY BEZ REPORTAŻU

1800zł

Drugi fotograf w dniu ślubu

1200zł

Plener ślubny

1000zł

Reportaż z drugiego dnia ślubu (4h)

700zł

Sesja narzeczeńska (30 zdjęć po obróbce w formie elektronicznej, a także 10 odbitek w rozmiarze
15x23)

700zł

Wieczór Panieński w stylu reportażowym

500zł

Każda kolejna godzina powyżej podanego czasu pracy

200zł

Fotoksiążka

Od 160zł

Do oferty należy doliczyć koszty dojazdu wynikające z wykonania umowy 1 zł / kilometr. Na terenie woj. Łódzkiego
dojazd w cenie.
W przypadku uroczystości organizowanych w odległości powyżej 100 km od siedziby firmy prosimy
o zapewnienie noclegu, bądź pokrycie jego kosztów. Sesja plenerowa w kwocie 1000 zł
realizowana jest do 100km od siedziby firmy, powyżej tej odległości doliczamy 1zł za każdy dodatkowy km.

Zapraszam do współpracy
Poznajmy się…
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