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Na początku chciałbym pogratulować Wam decyzji o ślubie. 

Może mieliście już okazję zobaczyć mnie w akcji, jeśli nie – czas najwyższy się przedstawić. 

Fotografia to moja pasja, uwielbiam fotografować ludzi i chwytać w kadry emocje które im 
towarzyszą 
w najważniejszych dla nich momentach. To czego najbardziej chcę to to, aby Wasze zdjęcia w najważniejszych dla nich momentach. To czego najbardziej chcę to to, aby Wasze zdjęcia 
zachwycały i wzruszały podczas wspólnych wieczorów w domu, podczas spotkań rodzinnych 
i oczywiście na facebooku. 
Dobrze wiem, że tworzę wspomnienia nie tylko dla Was, ale również dla Waszych dzieci, 
wnuków i następnych pokoleń - to poważna sprawa! 

Zaufało mi już wiele par i żadna się nie zawiodła – To dlatego, że czuję ciężar otrzymanego 
zaufania i przeżywam Wasz najważniejszy dzień razem z Wami. 

Dlatego zapoznajcie się proszę z moją ofertą – mam nadzieję, że przypadnie Wam do gustu.Dlatego zapoznajcie się proszę z moją ofertą – mam nadzieję, że przypadnie Wam do gustu.

CZEŚĆ! POZNAJMY SIĘ



Reportaż od przygotowań do końca oczepin

Sesja rodzinna w dniu ślubu

Sesja plenerowa w innym dniu

Elegancki pendrive 

Liczba zdjęć na nośniku cyfrowym

Fotoksiążka

Termin oddania zdjęćTermin oddania zdjęć

Cena

Tak

Tak

Nie

Tak

Minimum 300*

Nie

Do 4 tygodniDo 4 tygodni

1999 zł

Tak

Tak

Tak

Tak

Minimum 400*

Tak (50 stron)** 

Do 8 tygodniDo 8 tygodni

2599 zł

Tak

Tak

Nie

Tak

Minimum 300*

Tak (30 stron)** 

Do 6 tygodniDo 6 tygodni

2299 zł

* Podana liczba zdjęć uwzględnia obecność fotografa na przygotowaniach, błogosławieństwie, ceremonii i weselu na min 100 osób. Przy rezygnacji ze 
zdjęć podczas przygotowań lub błogosławieństwa lub w przypadku mniejszej liczby gości ilość zdjęć będzie proporcjonalnie mniejsza. 
** Do fotoksiążki dodawane są 4 albumiki pamiątkowe (zawierające po 6 zdjęć 15x21) dla rodziców i świadków. 

PAKIET 

BRĄZOWY
PAKIET 

SREBRNY
PAKIET 
ZŁOTY

Dodatkowo w prezencie każda Para otrzyma pamiąkowy portret 30x40cm do powieszenia na ścianie

ZDJĘCIA ŚLUBNE



POTRZEBUJESZ CZEGOŚ WIĘCEJ ?

Zdjęcia z Drona

Dodatkowe zdjęcia z nowej perspektywy 
podczas uroczystości oraz pleneru

700 zł

Dodatkowa fotoksiążka

Idealna na prezent dla bliskich

300 zł

Dodatkowy Pendrive

Drewniany, grawerowany pendrive 
zamknięty w eleganckim pudełeczku 

150 zł

Kamerzysta na wesele

Niezapomniany film stworzony przez 
prawdziwych zawodowców
- Zapytaj o szczegóły Cena: W zależności od 

pakietu

Dodatkowy albumik

Harmonijkowy albumik z sześcioma 
zdjęciami w formacie 15x21

30 zł 



NAJCZĘSTRZE PYTANIA
Jak wygląda podpisanie umowy i rozliczenie ?

Czy filmuję podczas wesela ?

Rezerwacja terminu następuje po podpisaniu umowy (osobiście lub e-mailem) 
oraz wpłaceniu zadatku w wysokości 200 zł.
50% wartości zlecenia rozliczamy w dniu ślubu, a resztę w momencie odbioru zdjęć, 
chyba że ustalimy inaczej. 

Nie, ale współpracuję z kamerzystą który chętnie wykona dla Was niezapomniany film z 
uroczystości. Więcej info: www.trzykoloryfilm.com

Czy zapłacimy za dojazd ?

Nie, jeżeli nie przekroczy on 100 km od mojej siedziby w nadmie. Powyżej 100 km 
doliczamy opłatę w wysokości 3 zł za kilometr. Odległości w dniu ślubu i na sesji 
plenerowej obliczam w oparciu o wskazania Google Maps.



Jeżeli spodobała się Wam moja oferta 
proszę o kontakt

Piotr Gawron
880 334 000

gawronfoto.pl@gmail.com
www.gawronfoto.pl

www.facebook.com/Gawronfoto


