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 1. MINI -  przygotowania ok. 2-3 godz. przed ślubem, ceremonia-ślub bez przyjęcia weselnego  ale np. z  
krótkim obiadem ok. dwie godziny tylko wersja cyfrowa Oddajemy ok. 300  obrobionych zdjęć     pliki do 
pobrania z chmury-serwera  

2.STANDARD - przygotowania ok. 2-3 godz. przed ślubem, ceremonia-ślub, przyjęcie weselne do ok. 
01:00, mini sesja w dniu ślubu np. w okolicy miejsca przyjęcia, zdjęcia rodzinne na życzenie Oddajemy ok. 
600  obrobionych zdjęć ilość można ustalić indywidualnie, ilość gości na przyjęciu ma duży wpływ na sumę 
wykonanych zdjęć. Obrobione  pliki do pobrania z chmury-serwera     

 3. MAXI  -  przygotowania ok. 2-3 godz. przed ślubem, ceremonia-ślub, przyjęcie do ok. 01:00  mini sesja 
w dniu ślubu np. w miejscu przyjęcia, zdjęcia rodzinne, sesja plenerowa innego dnia jedna lokalizacja czas 
trwania max do dwóch godzin możliwość indywidualnego ustalenia opcji pleneru (wydłużyć, skrócić ) 
Oddajemy ok. 800  obrobionych zdjęć ilość można ustalić indywidualnie,  ilość gości na przyjęciu ma duży 
wpływ na sumę wykonanych zdjęć. Obrobione pliki do pobrania z chmury-serwera     

Zachęcamy do korzystania z opcji usługi drugiego fotografa w dzień ślubu koszt  800 zł  otrzymujecie Państwo dużo ciekawszą 
bardziej urozmaiconą ofertę fotografii, sesja narzeczeńska to wspaniała pamiątka i okazja do bliższego poznania się przed 
ślubem  fotografa z Wami zdjęcia mogą służyć do stworzenia albumu np. dla rodziców w formie podziękowań w dniu ślubu  
Na ilość wykonanych zdjęć duży wpływ ma np. liczba gości na przyjęciu.  Rezygnacja z części usługi w danym Pakiecie nie 
wpływa  na zmianę ceny. Dojazd do Pary Młodej do 60 km w cenie pakietu.              

    Dodatkowe Warianty, które można dodać do opcji  PAKIETÓW 

- 70 obrobionych zdjęć  luzem w ozdobnym pudełku    
- Sesja narzeczeńska  czas trwania  1 godzina   80 zdjęć po obróbce   
- Sesja plenerowa innego dnia - jedna lokalizacja czas trwania do 2 godzin .100 zdjęć po obróbce  
- Sesja plenerowa innego dnia – mogą być np. dwie lokalizacje czas trwania do 4 godzin .150 zdjęć po 
obróbce  
- dodatkowy fotograf w dniu ślubu    
- foto budka dwie godziny –  *od 1000 zł. plus koszt dojazdu  każda następna godzina dopłata - *150 zł.  
- filmowanie, film oddajemy w dwóch wersjach krótsza(może być teledysk) i dłuższa klient ..decyduje o 
długości poszczególnego filmu 
   jedna kamera lub dwie kamery (dwóch operatorów) + dron  

 

Foto albumy, foto książki i albumy klasyczne  
 
Mając cały materiał, wszystkie zdjęcia po wykonaniu całego zlecenia jeżeli będziecie Państwo 
zainteresowani albumem decydujemy, która opcja albumów będzie Państwa interesowała.  

 
- Foto album twarda okładka i twarde strony  30x40cm 90 zdjęć    
- Foto album twarda okładka i twarde strony  30x30cm 90 zdjęć  
- Foto książka twarda okładka i cienkie strony 30x30 cm 90 zdjęć  
- Album klasyczny 33x33 cm 90 zdjęć  
- Album klasyczny 30x30 cm 40 zdjęć -   np. dla rodziców 
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