NA wybrane terminy OFERTA PROMOCYJNA
Średnio Klient otrzymuje ok. 1000 zdjęć z obróbką
podstawową i 200 zdjęć z obróbką autorską
- przygotowania w domu P. Młodej
- przygotowania w domu P. Młodego-często wiąże się to z obsługą przez dwóch fotografów
jeśli przygotowania P. Młodej i P. Młodego są w tym samym czasie
- błogosławieństwo
- ślub
- przyjęcie początek max. trzy godziny do pierwszego tańca
- przyjęcie do tortu-oczepin do ok. 01.00
- obiad weselny max. dwie godziny
- sesja plenerowa czas i miejsce do ustalenia np. sesja podczas podróży poślubnej
- sesja plenerowa w dniu ślubu
- sesja plenerowa innego dnia, jedna lokalizacja
- sesja plenerowa innego dnia, dwie lub więcej lokalizacji
- indywidualna propozycja Klienta
- foto budka na przyjęciu weselnym

Całość wykonanego zlecenia może być w postaci

- tylko wersja cyfrowa – całość obrobiona na DVD
- album tradycyjny i np.100 zdjęć wklejonych, zdjęcia w formacie 15/21 i 20/30
- album tradycyjny lub foto album dla rodziców zawierająca 40 zdjęć
- foto album ilość rozkładówek i zdjęć do ustalenia format foto książki 30/30 cm (30/60cm)
- wszystkie zdjęcia obrobione na DVD
- obsługa uroczystości w dniu ślubu przez dwóch fotografów
- filmowanie w dniu ślubu
- możliwość wykonania zdjęć – pamiątki dla gości weselnych w dniu ślubu
- indywidualna propozycja Klienta np. co do rozmiaru foto książki lub albumu

PRZYKŁADOWE PAKIETY które można modyfikować np. dodać foto budkę,
Zdecydować czy usługa ma być wykonywana przez jednego czy dwóch fotografów
lub indywidualnie ustalić czas pracy fotografa, filmowanie od 2000,00 zł + dron
foto budka koszt 600,00-800,00 w zależności od lokalizacji uroczystości
dopłata do każdego Pakietu za drugiego fotografa w dniu ślubu – 600,00 zł

Pakiet Cyfrowy
Pakiet obejmuje usługę tylko w postaci cyfrowej - wszystkie zdjęcia tylko na DVD
ZASTOSOWAĆ MOŻNA W KAŻDYM PONIŻSZYM PAKIECIE koszt obniżony o wartość albumów

Pakiet Oszczędny
Minimum 500 zdjęć na płycie DVD. Wszystkie zdjęcia obrobione! miesięczna galeria internetowa.
Pakiet obejmuje dyspozycyjność fotografa w dzień ślubu i może zawierać: przygotowania, błogosławieństwo, ceremonię,
przyjęcie do tortu-oczepin max do ok. 1.00 godz. oraz plener w dniu ślubu.
W pakiecie:
Album tradycyjny i 80 odbitek w formatach 15x21, 20x30.
Lub
Foto książka (foto album) 30x30 cm 60 zdjęć 11 rozkładówek - 30x60cm - 22 stron

Pakiet Optymalny
Minimum 600 zdjęć na płycie DVD. Wszystkie zdjęcia obrobione! miesięczna galeria internetowa.
Pakiet obejmuje : przygotowania, błogosławieństwo , ceremonię, przyjęcie do tortu-oczepin max do ok. 1.00 godz. oraz plener innego
dnia jedna lokalizacja
W pakiecie:
Album tradycyjny i 80 odbitek w formatach 15x21, 20x30.
Lub
Foto książka (foto album) 30x30 cm, 70 zdjęć 13 rozkładówek - 30x60 cm - 26 stron

Pakiet Optymalny Plus
Minimum 800 zdjęć na płycie DVD. Wszystkie zdjęcia obrobione! miesięczna galeria internetowa.
Pakiet obejmuje: przygotowania, błogosławieństwo, ceremonię, przyjęcie do tortu-oczepin max. do ok. 01.00 godz. oraz plener innego
dnia do trzech lokalizacji
W pakiecie:
Album tradycyjny 100 odbitek w formatach 15x21, 20x30.
Lub
Foto książka (foto album) 30x30 cm 80 zdjęć 15 rozkładówek - 30x60 cm - 30 stron

www.fotosikorski.com
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Najczęściej zadawane pytania
Jakim sprzętem wykonujesz zdjęcia?
- W reportażu ślubnym używam aparatów fotograficznych Canon 1DX, Canon 1D Mark IV, Canon 1D Mark III, Canon 5D,Canon 6D
Obiektywy: Canon 85 mm f/1.2L, 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)

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 1:30 , 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 wynosi 500 zł.

Czy możemy wstępnie zarezerwować termin?
- Nie, rezerwacja terminu następuje tylko poprzez podpisanie umowy lub wpłacenie zadatku.

