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Fotografia ślubna / 1 Lub 2 Fotografów / Sesja Narzeczeńska Gratis
http://www.fotograficznie.pl

Naturalna fotografia. reportaż i sesje plenerowe
Mini sesja narzeczeńska GRATIS do każdego z pakietów - poznajmy się przed ślubem :) Terminy poza sezonem czerwiec-wrzesień RABAT 10%. CENNIK szczegóły w ofercie cenowej -> 2800 zł - reportaż w dniu ślubu 1 fotograf -> 3600 zł - reportaż w dniu ślubu 1 fotograf + sesja plenerowa -> 4500 zł - reportaż w
dniu ślubu 2 fotografów + sesja plenerowa Proponowane pakiety można modyfikować - zapytaj o ofertę. portfolio: www.fotograficznie.pl
https://www.instagram.com/fotograficznie.pl/ https://www.facebook.com/fotograficznie.pl.warszawa/?fref=ts REPORTAŻ FOTOGRAFICZNY 1 fotograf PLN
2800 przygotowania, ceremonia oraz przyjęcie weselne ok. 500-700 zdjęć po selekcji i obróbce wybrane 50 zdjęć na papierze jedwabnym w formacie 15x23
własna strona internetowa - organizer ślubny i wirtualna galeria (aktywna przez rok) wszystkie fotografie w wysokiej rozdzielczości na dedykowanym nośniku
pendrive PLENER ŚLUBNY innego dnia PLN 1000 różne lokalizacje - ustalenia indywidualne 60 wybranych zdjęć poddanych autorskiej obróbce 20 zdjęć na
papierze jedwabnym w formacie 15x23 możliwy również plener zagraniczny (koszty przejazdu oraz ewentualnego noclegu po stronie Pary Młodej) PAKIET
REPORTAŻ FOTOGRAFICZNY 1 fotograf oraz SESJA PLENEROWA innego dnia PLN 3600 [dodatkowo w pakiecie album w formie tradycyjnej lub
fotoksiążki] REPORTAŻ FOTOGRAFICZNY 2 fotografów oraz SESJA PLENEROWA innego dnia PLN 4500 przygotowania, ceremonia oraz przyjęcie weselne
min. 700 zdjęć po selekcji i obróbce plener ślubny innego dnia - 60 wybranych zdjęć po autorskiej obróbce personalizowany, ekskluzywny fotoalbum (10
rozkładówek) lub albumy tradycyjne + 80 zdjęć na papierze jedwabnym w formacie 15x23 własna strona internetowa - organizer ślubny i wirtualna galeria
(aktywna przez rok) wszystkie materiały zdjęciowe w wysokiej rozdzielczości na dedykowanym nośniku pendrive FINALNIE OTRZYMUJECIE: - wszystkie
zdjęcia po selekcji i obróbce - dedykowana płyta DVD lub pendrive z kompletem zdjęć - wirtualny organizer ślubny - wirtualna galeria dostępna przez rok od daty
ślubu - zdjęcia na papierze / fotoalbum / album tradycyjny - w zależności od pakietu Zezwolenie Kurii na pracę w kościele W terminie do 3 dni po ślubie przesyłam
ok 15 zdjęć aby podtrzymać emocje :) W terminie do 21 dni przekazuję materiał końcowy
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