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Cennik 2018-2019    Fotografia cyfrowa 
 
Pakiet MINI 

 
- do 7godzin zdjęć w dniu ślubu 
- Reportaż kończy się maksymalnie o 22:00  (15:00 0 – 22:00) 
 

! 120 odbitek 15x23 cm w pudełeczku  
! PenDrive ze 120 wybranymi zdjęciami po obróbce, 
! Prezentacja multimedialna z muzyką,    – 2400 PLN 

 
! PenDrive ze wszystkimi pozostałymi zdjęciami 

prezentowanymi galerii po wstępnej obróbce kolorystycznej 
z możliwością wykonania dowolnych odbitek we własnym 
zakresie  - 600 PLN 

! 25% rabatu na sesję plenerową innego dnia 
 
 

Pakiet Ślub-Wesele  
 

- do 7godzin zdjęć w dniu ślubu 
- reportaż z ceremonii zaślubin kościół/USC,  
- reportaż z przyjęcia weselnego max. do godz. 1:00, (18:00 – 1:00) 
 

! 100 odbitek 15x23 cm w pudełeczku  
! PenDrive ze 100 wybranymi zdjęciami po obróbce            – 2800 PLN 

 
! PenDrive ze wszystkimi pozostałymi zdjęciami prezentowanymi w 

galerii po wstępnej obróbce kolorystycznej z możliwością 
wykonania dowolnych odbitek we własnym zakresie  - 600 PLN 

! 25% rabatu na sesję plenerową innego dnia 
 
 

Pakiet Full 
 

- do 10 godzin zdjęć w dniu ślubu 
- Reportaż kończy się maksymalnie o 1:00  (15:00 – 1:00) 
- sesja plenerowa  
 (najchętniej innego dnia niż dzień ślubu max.2 godz.), 

! Fotoksiążka 28x33cm do 100 str. Płótno standard,  
! PenDrive ze 200 wybranymi zdjęciami po obróbce, 
! PenDrive ze wszystkimi pozostałymi zdjęciami 

prezentowanymi w galerii po wstępnej obróbce 
kolorystycznej z możliwością wykonania dowolnych 
odbitek we własnym zakresie   – 3500 PLN 

 
! Dopłata za sesje plenerowa dłuższą niż 2 godz.  - 500 PLN 

 



 
 
 
 
Pakiet Full PLUS 

 
- do 14 godzin zdjęć w dniu ślubu 
- Reportaż kończy się maksymalnie o 1:00 (11:00 - 1:00) 
- sesja plenerowa  
 (najchętniej innego dnia niż dzień ślubu max.2 godz.), 

 
! Fotoksiążka 28x33cm do 100 str. Płótno standard 
! PenDrive ze 230 wybranymi zdjęciami po obróbce, 
! PenDrive ze wszystkimi pozostałymi zdjęciami 

prezentowanymi w galerii po wstępnej obróbce 
kolorystycznej z możliwością wykonania dowolnych 
odbitek we własnym zakresie 

! Prezentacja multimedialna z muzyką,    4000 PLN 
 

FlatBook Classic – 28x33cm do 80 str Płótno standard 
                              dopłata 300 PLN 

      
! Dopłata za sesje plenerowa dłuższą niż 2 godz.  - 500 PLN 

 
 
Pakiet Plener 
 
- sesja plenerowa innego dnia niż ceremonia,  2 godz.,  
- Warszawa i bliskie okolice 

 
30 odbitek 15x23 cm + PenDrive + galeria www – 600 PLN 
 
- sesja plenerowa innego dnia niż ceremonia, 4 godz.,  
- Warszawa i bliskie okolice 

 
60 odbitek 15x23 cm + PenDrive + galeria www – 1400 PLN 

 
 
Sesja narzeczeńska  
 
 3 godzinna sesja plenerowa w 2-3 lokalizacjach, 
Fotoksiążka 28x66cm z indywidualnym projektem zawierająca  
60 wybranych zdjęć, 
Prezentacja multimedialna z muzyką, 
Galeria internetowa na okres 6mc.    - 700 PLN 
 

FAST - Usługa ekspresowa, przyspieszająca publikacje galerii 
LUB termin oddania odbitek i PenDriva  + 450 PLN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

Na płytę CD/DVD nagrane są tylko te pliki, które klient wybiera do kopiowania odbitek w ramach 
zamówionego pakietu.  

Koszt dodatkowych plików to 10 PLN za  szt. – bez odbitki 
W cenie pakietu zawarty jest dojazd do klienta i przemieszczanie się z i na poszczególne elementy 

dnia zaślubin na terenie Warszawy i bliskich okolic. Przy zleceniach poza Warszawą, należy 
doliczyć koszty przejazdu w obie strony i noclegu. 

 


