OFERTA NA OBSŁUGĘ FOTO-VIDEO,
W TRAKCIE UROCZYSTOŚCI PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ
Jako firma posiadająca wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu zdjęć w kościele, pragnę przedstawić Państwu ofertę
wykonania zdjęć, w trakcie uroczystości Państwa Dzieci. Posiadamy zaświadczenia z Kurii o przebytych szkoleniach
fotografowania
Wykonanie usługi fotograficznej (dwóch-trzech fotografów uzależnione od ilości dzieci) jest
to forma niezobowiązująca bez przedpłaty

*Cena za 1 zdjęcie: 6.00 - 8.00 zł. cena uzależniona od ilości dzieci w konkretnej grupie mszy św. Zdjęcia przygotowane są na papierze
w formacie 13/18 obrobione, poddane retuszowi - kolorystyka, balans bieli, poziomy cieni, przebarwienia
*KAŻDY KTO WYKUPUJE 5 LUB WIECEJ ZDJĘĆ ZDJĘCIE GRUPOWE , ALBUMIK GRATIS promocja uzależniona od ilości dzieci
Ważne! Odbiór zdjęć już w „białym tygodniu” - będziemy przy kościele, z gotowymi zdjęciami, gdzie można będzie
je zobaczyć i od razu kupić. Jeżeli nie ma Białego Tygodnia(pandemia) to ustalmy dzień i godzinę wspólnie.
Jeżeli termin ustalony komuś nie będzie odpowiadał spotkamy się indywidualnie
Nie wystawiamy przed kościołem próbek zdjęć przyklejonych na planszach z numerkami, nie zmuszamy do wyszukiwania na
serwerze gdzie spośród setek zdjęć muszą Państwo sami wyszukać interesujące Was zdjęcia i wówczas łatwo coś pominąć nie
wszyscy mamy szybkie łącza internetowe i przejrzenie kilkuset zdjęć sprawia czasami dużą trudność (to informacja od Klientów)
no i przy takiej opcji odbioru zdjęć przy kościele unikacie konieczności dojazdu do firmy po zdjęcia wcześniej wybrane z serwera.
Wszystko macie już Państwo w trakcie Białego Tygodnia
My, dla Państwa wygody, przygotowujemy dla każdego dziecka indywidualny album, w którym są już
wyselekcjonowane wszystkie zdjęcia danego dziecka, ok. 20-30 zdjęć ilość zdjęć jest uzależniona np. czy
zdecydujecie się Państwo na zdjęcia rodzinne. Państwo decydujecie czy chcecie zakupić cały przygotowany albumik czy
tylko niektóre zdjęcia. Na życzenie Klienta, wykupione zdjęcia udostępniamy w formie cyfrowej, bez dodatkowej opłaty po
zakończeniu Białego Tygodnia po wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub mailowym
Forma przygotowania zdjęć „ na gotowo ” - dla każdego dziecka osobny albumik, skraca do minimum czas wyboru zdjęć,
zdecydowanie ułatwia Państwu podjęcie decyzji, które zdjęcia kupić, nie ma dodatkowego terminu odbioru zdjęć

Obsługa uroczystości wygląda następująco:
1) fotografowanie rozpoczynamy już przed Mszą Św., jak tylko dzieci zbierają się przy kościele, wówczas można zrobić wiele
sytuacyjnych(nie pozowanych) zdjęć: dzieci, rodziców, dziadków, chrzestnych i reszty rodziny,
2) następnie zdjęcia w trakcie mszy: w ławkach, w trakcie czytań, śpiewu, składania darów, komunii
i oczywiście zdjęcia grupowe
3) PO ZAKOŃCZENIU MSZY ŚW. JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI I WYKONUJEMY TZW. ZDJĘCIA POZOWANE –SAME DZIECI
I Z RODZINĄ. Zdjęcia staramy się wyreżyserować, aby pięknie wyeksponować sukienkę, garniturek/albę wykorzystać piękne
dekoracje ołtarza a na zewnątrz otoczenie kościoła. Jeżeli będzie zainteresowanie większej ilości osób jesteśmy też w
poniedziałek Zachęcam Państwa do wykonania zdjęć pozowanych indywidualnych przed i po mszy, co nie
zobowiązuje Państwa do ich wykupienia, ale zdecydowanie zwiększa urozmaicenie i ilość zdjęć w albumiku
Oprócz obsługi fotograficznej możemy zaproponować Państwu również obsługę Video:
- obsługa z jedną kamerą, całkowity koszt - od 1500,00 zł – koszt do podziału na grupę przedpłata 500,00 zł
- obsługa z dwoma kamerami, całkowity koszt - od 2000,00 zł – koszt do podziału na grupę przedpłata 500,00 zł
Grupa komunijna to ilość dzieci na konkretnej mszy św.
Długość filmu zależy od długości mszy czas to ok 1 godzina. Operatorzy rejestrują ok 20 min przed mszą, przez całą msze, po
mszy ok 20 min .Czas trwania filmu zawsze może być do uzgodnienia. Opcja jednej kamery to grupa max 20-30 dzieci
Jeżeli będzie tylko możliwość to przyjadę na spotkanie z Państwem i przedstawię naszą ofertę i albumy na „żywo”
Na stronie www.fotosikorski.com

zakładka FOTOGRAFIA- KOMUNIA można zobaczyć nasze portfolio

Z poważaniem Bogdan Sikorski - kontakt bezpośredni 601 33 29 33 biuro@fotosikorski.pl godz. 9:30-19:30
*oferta uzależniona od ilości dzieci w grupie komunijnej

