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Fotografuje wesela w Polsce jak i poza granicami, 

wszędzie tam, gdzie klienci wymagają najlepszych 

zdjęć. W swojej karierze sfotografowałem wiele wesel z 

najróżniejszymi obrzędami: katolickim, protestanckim, 

żydowskim, oczywiście z wieloma obrzędami cywilnymi 

i wieloma symbolicznymi ceremoniami. Mogłem 

pracować przy pięknych i bardzo różnych okazjach, 

ucząc się poznawać i doceniać kultury na całym świecie. 

Przez lata wypracowałem swój własny styl, dyskretne i 

delikatne podejście do fotografii reportażowej, 

przeplatane kreatywnymi kadrami. Razem ze mną 

pracują obecnie zdolni fotografowie ślubni, filmowcy, 

wizażystki, graficy. To dzięki pracy zespołowej nasza 

praca jest doceniana przez klientów. Zawsze używam 

najlepszego sprzętu dostępnego na rynku, ponieważ 

uważamy, że musimy zaoferować naszym klientom 

najlepszą jakość i najwyższy profesjonalizm. Jeśli 

szukasz fotografa ślubnego we Polsce lub gdziekolwiek 

indziej, skontaktuj się ze mną. Chętnie przedstawię Ci 

moje podejście do ślubów.



Nieograniczona konsultacja przedślubna, planowanie 

i bardzo dużo pozytywnej energii. 

Moja praca z Wami w Dniu Ślubu ok 12 godz. 

fotorelacji podczas przygotowań, uroczystości i 

przyjęcia. 

400-600 artystycznych fotografii prezentowanych jako 

cyfrowe pliki JPEG o wysokiej rozdzielczości 

zdjęcia ślubne są profesjonalnie edytowane zgodnie 

z najwyższymi standardami. 

w razie potrzeby do czterech fotografów w obsłudze 

(opcjonalnie) 

Galeria ślubna online 

pendrive ze wszystkimi ostatecznie wybranymi i 

zredagowanymi zdjęciami z Waszego ślubu 

DZIEŃ ŚLUBU 
PAKIET ŚLUBNY

pakiet ślubny - 2900 zł 
dodatkowy fotograf - 1000 zł



Wspó łpracuje z profesjonalnymi operatorami 

filmowymi którzy mogą wykonać dla Was fantastyczny, 

niepowtarzalny film. Może on być w formie krótkiego 

20 min filmu skrótowego z całego wesela opatrzonego 

fantastycznymi teledyskami lub całościową relacją 

relacją wszystkiego co się na weselu wydarzyło. Ekipa 

może składać się do 4 operatorów filmowych 

pokazujących z każdej możliwej strony Wasz wspaniały 

dzień oraz operatora drona który nakręci ujęcia z lotu 

ptaka. 

DZIEŃ ŚLUBU 
PAKIET FILMOWY

film od 1500 do 3500 zł 
Uzależniony od długości filmu - im krótszy tym cena wyższa 

oraz stopnia skomplikowania 

dron - 1000 zł 
dodatkowy operator filmowy - 1000 zł



Zwykle odbywa się po ślubie. Odnajdujemy epickie 

miejsca, Państwo młodzi przebierają się w ślubne stroje 

i 3-5 godzin poświęcamy na kreatywną fotografię. 

Wspan ia le spędzony czas zawsze owocu je 

fantastycznymi zdjęciami.  

Na planie możemy mieć wizażystkę i fantastycznego 

oświetleniowca którzy będą nam pomocni. Zdjęcia 

możemy wykonywać zarówno z ziemi jak i z powietrza a 

wszystko to może zostać nagrane w formie teledysku 

przez profesjonalnego operatora filmowego. Pozytywna 

atmosfera i profesjonalne podejście do tematu sprawi, 

że będziecie mieć wyjątkową pamiątkę.

SESJA 
ZDJĘCIOWA 

sesja plenerowa - 1000 zł 
wizażystka - 500 zł 

dron - od 400 do 1000 zł



Relaksujące zdjęcie dwojga zakochanych osób. 

Wychodzimy na zewnątrz i wędrujemy po pięknych 

okolicach. To nieformalna i spokojna sesja zdjęciowa. Ta 

s e s j e z d ję c i o w e t o w s p a n i a ł y s p o s ó b n a 

przyzwyczajenie się do naszego stylu pracy i oczywiście 

bycie przed obiektywem. Klienci weselni również 

regularnie wykorzystują zdjęcia z tych przedślubnych 

sesji na swoim ślubie, jako tablice do podpisów lub 

wydrukowane w książkach do podpisywania gości. 

Te sesje są też prezentami na rocznicę, walentynki czy 

urodziny.

SESJA  
NIEFORMALNA 

sesja nieformalna - 600 zł 



Album jest wspaniałym dodatkiem dzięki któremu 

nasze zdjęcia będziemy mogli zaprezentować w 

najlepszy z możliwych sposobów. Możemy dla Was 

wykonać Foto Album, Foto Książkę, Album tradycyjny a 

także wydrukujemy odbitki na papierze Hahnemuhle w 

dowolnym niemal formacie. Ceny są indywidualnie 

dopasowywane do zakresu usługi oraz Waszych 

potrzeb. Poniższe ceny są tylko orientacyjne. W 

przypadku dużego zakresu zlecenia albumy są gratis. 

ALBUM 

album tradycyjny od 300 zł 
Foto-Książka od 400 zł 
Foto-Album od 500 zł
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