Zakład Fotograficzny
Foto ABC Krzysztof Polatowski
pl. Tadeusza Kościuszki 7
99-100 Łęczyca
www.fotowideo.net
www.fotopolatowski.pl
: fotopolatowski
FOTOGRAFIA ŚLUBNA I FILMOWANIE

1. Fotoreportaż 1600 zł.
- zdjęcia od błogosławieństwa do tortu po oczepinach, max do godz. 2 w nocy (200 szt. zdjęć w formacie 13x18 na papierze + wszystkie
min. 500 szt. na płycie DVD + album na zdjęcia, galeria w necie na hasło).
2. Reportaż z kościoła lub USC + 1godz. przyjęcia. 600 zł.
- 50 szt. zdjęć na papierze w formacie 13x18 + DVD + album.
3. Zdjęcia plenerowe. (Łęczyca i do 20 km. powyżej tej odległości dopłata za dojazd)
- 50 szt. zdjęć na papierze w formacie 13x18 + DVD +album
500zł./ 300zł z poz. 1 i 4
wliczone w 200szt. zdjęć.
4. Filmowanie
- około 3 godz. nagrania, od błogosławieństwa do oczepin i tortu, max. do godz 2.00
1 komplet DVD
2000zł./1400zł. z poz. 1
kolejny komplet DVD
+ 50 zł.
1 pendrive HD
+ 200 zł.
5. FotoBudka
- 2 godz. pracy budki (zdjęcia gotowe od ręki, peruki, maski i inne gadżety, płyta z wszystkimi zdjęciami po imprezie, galeria w necie)
600zł./500zł. z poz. 3 lub 6
6. Event Print
Zdjęcia selfie Twoje i Twoich gości, z Waszych telefonów, drukowane natychmiast na Twoim przyjęciu. - 2 godz. / 100 szt. format 10x15
500 zł.
Do w/w usług należy doliczyć ewentualne koszty dojazdu, za uzgodnieniem.
Wszystkie fotografie wybrane do wydruku są poddawane obróbce cyfrowej i retuszowi
a w wersji cyfrowej są w pełnej rozdzielczości jako pliki jpg.
Istnieje również możliwość dowolnego mieszania ofert i usług po uzgodnieniu.
Zdjęcia gabinetowe - 1 poza (3 szt. w formacie 15x20)

45 zł.

Polecić również mogę Barmana z barkiem, w teamie Taniej!
Zapraszam.
W przypadku pytań proszę dzwonić: 507 600 826

Jestem do Waszych usług. Krzysztof.

UWAGA! Pani Młoda, zdjęcia dowodowe 40% TANIEJ!

