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Cześć!
Jest nam bardzo miło, że znaleźliście chwilkę 

na zapoznanie się z naszymi pracami.
Jesteśmy duetem fotograficznym i zawsze pracujemy razem. 

W dniu Waszego ślubu i wesela będziemy starali się być uważnymi obserwatorami, którzy
zapiszą na zdjęciach fotoreporterską relację okraszoną własną interpretacją.

M a g d a  i  K r y s t i a n





Co warto wiedzieć?
 

Po ilu dniach otrzymujemy zdjęcia?
Zdjęcia w formie cyfrowej otrzymujecie 3-4 tygodnie po ślubie. 
Czy płacimy za dojazd?
W przypadku fotoreportażu do 150 km od Gorzowa Wlkp. nie ma dodatkowych kosztów
dojazdu. 
Czy musimy zagwarantować wam nocleg?
Ze względu na nasze bezpieczeństwo prosimy nasze pary o zapewnienie nam noclegu w
przypadku jeśli wesele odbywa się powyżej 100 km od Gorzowa Wlkp.
Jak zarezerwować termin?
Rezerwacja terminu następuje w momencie podpisania umowy oraz wpłaty zadatku w
wysokości 30% wartości usługi. Pozostała suma płatna do 7 dni od daty uroczystości.
Czy musimy spotkać się przed ślubem?
Oczywiście najlepszym rozwiązaniem jest spotkanie "face to face", jednak nie ma takiego
obowiązku. Formalności możemy załatwić drogą mailową. Wszelkie szczegóły omawiamy
telefonicznie, rozmawiamy o Waszych oczekiwaniach oraz opowiadamy jak pracujemy.
Chcielibyśmy plener za granicą/nad morzem/w górach. Czy jest taka możliwość?
Jasne! Jeśli chodzi o koszty, to ustalamy je indywidualnie.

 

 

 





Jak pracujemy?
 

W dniu ślubu jesteśmy z Wami do 12 godzin. Naszą pracę możemy zacząć od przygotowań.
Jeśli przygotowujecie się osobno, w takim przypadku ja jestem z Panną Młodą, a Krystian
towarzyszy Panu Młodemu.
Wykonując fotoreportaż staramy się być jak najmniej widoczni, nie ingerujemy w przebieg
wydarzeń. Jesteśmy obserwatorami i priorytetem w tym dniu są dla nas: naturalność,
spontaniczność i emocje. Oczywiście w trakcie trwania imprezy fajnie jest wygospodarować
choć chwilę na zrobienie zdjęć grupowych z rodziną i przyjaciółmi.
Doskonałym momentem na złapanie oddechu i chwili dla siebie jest krótki plener w
trakcie wesela. 20/30 minut wystarczy nam na uchwycenie Waszego szczęścia i bliskości.

 



do 12 godzin fotografowania
min. 400 zdjęć poddanych autorskiej edycji
pakiet dokumentacyjny - wszystkie udane zdjęcia (500-1000)
pomniejszone do 800x533 px z możliwością poddania edycji graficznej
w cenie 10 zł/1 szt.
sesja plenerowa w dniu ślubu
eleganckie drewniane pudełko
pendrive 16 gb
wydruk 100 zdjęć w formacie 15x23 cm
galeria internetowa na hasło

Teraz ceny
 

Fotoreportaż ślubny 3500 zł
 

 



min. 50 zdjęć poddanych autorskiej obróbce
2/3 lokalizacje zdjęciowe (do 50 km od Gorzowa Wlkp.)
czas trwania sesji 3/4 godziny
50 odbitek w formacie 15x23 cm
galeria internetowa na hasło

Sesja ślubna innego dnia niż dzień ślubu 850 zł
 



minimum 30 zdjęć poddanych autorskiej obróbce przekazanych drogą
elektroniczną
1 lokalizacja zdjęciowa
czas trwania 1/1,5 godziny
30 odbitek w formacie 15x23 cm
galeria internetowa na hasło

Sesja narzeczeńska 500 zł
 

 



Tak pakujemy Wasze zdjęcia
 
Wyjątkowo estetyczne i uszlachetnione grubo wypalanym grawerem
pudełko dodające Waszym zdjęciom elegancji. Każdy pendrive jest
niepowtarzalny bo wykonany z różnych gałązek. Pudełko pełne miłości.
Dla nas dopiero zdjęcia wydrukowane mają ogromną wartość. Uwielbiam je
przeglądać, czuć delikatną strukturę papieru pod palcami, dlatego też
otrzymujecie wydruki najwyższej jakości na jedwabnym papierze.

 



Fotoalbumy - oferta dodatkowa
już od 270 zł

 
Wasze emocje, nasz projekt w profesjonalnej oprawie.Projektowane przez
nas albumy zachwycają wykonaniem, różnorodnością opraw oraz
grawerów. To nie jest zwykły produkt, fotoksiążka, to album najwyższej
jakości z grubo klejonymi sztywnymi kartami. To opowieść o Waszym
wyjątkowym dniu, którą możecie podzielić się z Waszymi bliskimi.

 



 

Do zobaczenia!
 

Magda i Krystian - 668194854
 

www.sielskafotografia.pl
 

Facebook/ sielskafotografia
 
 

http://www.sielskafotografia.pl/
https://www.facebook.com/SielskaFotografia/
https://www.facebook.com/SielskaFotografia/

