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Reportaż ślubny
Cena może obejmować - dyspozycyjność w dniu ślubu
- Przygotowania, błogosławieństwo, ceremonia, przyjęcie do ok. 01.00 do tortu, ..
...oczepin chyba, że strony ustalą inaczej, mini sesja plenerowa w dniu ślubu na życzenie.
- ok. 500 zdjęć po obróbce podstawowej w tym 100 zdjęć po autorskiej obróbce z .
…retuszem .na pendrive lub DVD w dedykowanym etui.
- Dojazd do Pary Młodej do 70 km w cenie pakietu

Dodatkowe Warianty: -------------------------------------------------------- Sesja narzeczeńska czas trwania do 2 godzin .. .
...80 zdjęć po autorskiej obróbce z .retuszem - Sesja plenerowa innego dnia - jedna lokalizacja czas trwania do 2 godzin ..
. ..
..100 zdjęć po podstawowej obróbce z retuszem w tym 50 zdjęć po obróbce autorskiej) - Sesja plenerowa innego dnia - do trzech lokalizacji czas trwania do 4 godzin .
...150 zdjęć po podstawowej obróbce z retuszem w tym 80 zdjęć po autorskiej obróbce - usługa w dzień ślubu wykonywana przez dwóch fotografów
- foto budka dwie godziny (koszt w zależności od lokalizacji)
każda następna godzina dopłata - *100 zł.
- filmowanie, film oddajemy w dwóch wersjach krótsza(może być teledysk) i dłuższa klient
..decyduje o długości poszczególnego filmu
jedna kamera
dwie kamery (dwóch operatorów) + dron

Foto albumy/ foto książki z twardymi oprawami i kartami na papierze ..
……fotograficznym, albumy klasyczne
- Foto album 20 stron 30x30cm (50 zdjęć) - Foto album 20 stron 30x40cm (50 zdjęć) - Foto album 30 stron 30x30cm (80 zdjęć) - Foto album 30 stron 30x40cm (80 zdjęć) - Foto album 40 stron 30x30cm (100 zdjęć) - Foto album 40 stron 30x40cm (100 zdjęć) - Album klasyczny 60 stron 33x33 cm (90 zdjęć) - Album klasyczny 40 stron 30x30 cm (40 zdjęć) …np. dla rodziców

*OPCJA:

korzystne ceny tylko dla Par zamawiających pakiet:

Najczęściej zadawane pytania
…Jakim sprzętem wykonujesz zdjęcia?
.- W reportażu ślubnym używam aparatów fotograficznych Canon 1DX, Canon 1D Mark IV, Canon 5D, Canon 6D
…obiektywy: Canon 85 mm f/1.2L, 50mm f/1.4, 28 mm f/1.8, 20 mm f/1.4, 24-70 mm f/2.8L, 70-200 mm f/2.8L, 8 mm f/3.8 (rybie oko)
- kamery: cyfrowe firmy Sony HD, lustrzanki firmy Sony, mikrofony kierunkowe i dynamiczne dźwięk rejestrowany 2 kanałowo, dron
Zestaw przenośny błyskowych lamp studyjnych, bardzo przydaje się na sali weselnej, otrzymujemy ciekawe efekty gry ….światło-cienia i
….doskonałe oświetlenie na sali weselnej
…Kto wybiera zdjęcia do albumu
..- zdjęcia do albumu wybiera Klient

…Czy masz ukończony kurs liturgiczny dla fotografów wymagany do robienia zdjęć w kościele?
..- Tak, mam zaświadczenie z Kurii Metropolitalnej Warszawskiej o ukończeniu przygotowania liturgicznego w zakresie ….fotografowania ….w
….czasie uroczystości religijnych.
…Czy istnieje możliwość zrealizowania pleneru ślubnego w innych rejonach Polski lub za granicą?
..- Tak, jestem otwarty na wszelkie pomysły. Możemy pojechać np. do Wenecji lub mogę Wam towarzyszyć podczas ….podróży ….poślubnej.
….Dodatkowe koszty związane z wyjazdem są ustalane indywidualnie.
…Czy wykonujesz zdjęcia ślubne poza Warszawą?
..- Tak, mieszkam i pracuję w Warszawie, ale chętnie przyjadę na Twój ślub do Krakowa, Szczecina, Ciechanowa czy do ….Kłobucka.
…Czy mamy Tobie zapewnić transport w dniu ślubu?
...-Nie, zawsze przyjeżdżam swoim samochodem w dniu ślubu.
…Jaki jest koszt dodatkowych godzin Twojej pracy w dniu ślubu?
..- Jeżeli z jakiegoś powodu np. oczepiny przeciągną się ponad godzinę 1:00 , nie wyjdę w połowie zabawy ani nie zażądam ….dodatkowej zapłaty.
….Zostanę jednak nie dłużej, niż do godziny 2:00. Chyba, że wcześniej ustalimy inne godziny ….zakończenia mojej ….pracy
…Jak możemy podpisać umowę i ile wynosi zadatek?
..- Preferuję spotkania, ale umowę możemy również podpisać internetowo. Chętnie Was poznam i omówię wszelkie kwestie ….związane z
….Waszym ślubem, oczekiwaniami oraz pomysłami. Jeśli zdecydujecie się na moje usługi podpisujemy umowę. .
….Zadatek jeżeli tylko foto wynosi 500 zł.
…Czy możemy wstępnie zarezerwować termin?
..- Zarezerwować zawsze ale to nie jest gwarancją współpracy , gwarancją współpracy jest podpisanie umowy lub wpłacenie zadatku

Pozdrawiam www.fotosikorski.com 601 33 29 33

