
– WASZE NAJPIĘKNIEJSZE CHWILE UCHWYCONE W KADRZE –

Zapraszam do zapoznania się z moją ofertą ślubną
na rok 2021

www.gilovefoto.pl 



Dzień dobry :) Trafiliście pod właściwy adres !

W Waszych zdjęciach ślubnych zamieszka artystyczna dusza, gdyż fotograf która je
wykona jest pasjonatką sztuki w szerokim zakresie, a także zawodowym muzykiem.
Doskonale łączę ducha muzyki z fotografią, utrwalając na zdjęciach najpiękniejsze
emocje i uczucia. Przepięknie zatrzymuję w moich kadrach świat i ludzi dodając im
kolorytu, który również znajdziecie w mojej fotografii czarno-białej. 
Podczas  ślubnych  reportaży  i  sesji  plenerowych  czuję  się  jak  ryba  w wodzie,  
lubię  też  pracować  z  modelami  w  atelier.  Jestem  niepoprawną  optymistką,  
dla której niemożliwe nie istnieje.

Najważniejsze jest indywidualne podejście!

Cenię sobie pracę z Klientami, wsłuchując się w Ich potrzeby. Ogromną satysfakcję
sprawia  mi  spełnienie  tych  potrzeb  i  uśmiech  na  twarzy  osób  z  którymi
współpracuję w moich reportażach oraz sesjach fotograficznych.

Dlaczego właśnie u mnie ?!

Moje wieloletnie doświadczenie związane z branżą ślubną pozwala mi na właściwą
ocenę  tego  co  na  fotografii  będzie  wzruszać,  dawać  radość,  szczęście  i  wiele
pięknych  wspomnień.  Dobrze  podczas  reportaży  i  sesji  z  Parą  Młodą  i  gośćmi
weselnymi  czego  wynikiem  jest  niepowtarzalny  klimat  na  moich  fotografiach.
Jestem również otwarta na wszelkie pomysły ze strony Młodych. 

Serdecznie zapraszam do skorzystania z mojej oferty ślubnej :)



Oferta

Pakiet 1 – standard,  cena 1600 zł , NOWA CENA 950 zł ! *

✔ Zdjęcia ceremonii ślubnej w kościele lub w urzędzie stanu cywilnego,
✔ Zdjęcia zabawy weselnej do momentu oczepin (nie później niż do godziny 1 w nocy),
✔ Formuła zdjęć reportażowych oraz grupowych (pary młodej z gośćmi),
✔ Przygotowanie pakietu ok. 350 zdjęć z obróbką graficzną,
✔ Przekazanie zdjęć na spersonalizowanej płycie DVD oraz w formie internetowej
✔ 10 odbitek w formacie 15 x 21 na papierze jedwabym, matowym

Pakiet 2 – rozszerzony,  cena 2000 zł, NOWA CENA 1450 zł ! *

✔ Zdjęcia przygotowania młodych do ślubu oraz błogosławieństwa przez rodziców,
✔ Zdjęcia ceremonii ślubnej w kościele lub w urzędzie stanu cywilnego,
✔ Zdjęcia zabawy weselnej do momentu oczepin (nie później niż do godziny 1 w nocy),
✔ Formuła zdjęć reportażowych oraz grupowych (pary młodej z gośćmi),
✔ Sesja plenerowa pary młodej w terminie i miejscu uzgodnionym z nowożeńcami
            i fotografem (czas trwania sesji nie dłuższy niż 2 godziny),
✔ Przygotowanie pakietu ok. 500 zdjęć (w tym 20 zdjęć z sesji plenerowej) z obróbką
            graficzną,
✔ Przekazanie zdjęć na spersonalizowanej płycie DVD lub pen-drive oraz w formie
 internetowej
✔ 20 odbitek w formacie 15 x  21 na papierze jedwabnym, matowym

Pakiet 3 – VIP, cena 2400 zł, NOWA CENA 1950 zł ! *

✔ Zdjęcia przygotowania młodych do ślubu oraz błogosławieństwa przez rodziców,
✔ Zdjęcia ceremonii ślubnej w kościele lub w urzędzie stanu cywilnego,
✔ Zdjęcia zabawy weselnej do momentu oczepin (nie później niż do godziny 1 w nocy),
✔ Formuła zdjęć reportażowych oraz grupowych (pary młodej z gośćmi),
✔ Sesja plenerowa pary młodej w terminie i miejscu uzgodnionym z nowożeńcami  
            i fotografem (czas trwania sesji nie dłuższy niż 2 godziny), 
✔ Sesja plenerowa narzeczeńska w terminie i miejscu uzgodnionym z narzeczonymi 
            i fotografem (czas trwania sesji nie dłuższy niż 2 godziny), 
✔ Przygotowanie pakietu ok. 600 zdjęć (w tym 20 zdjęć z sesji plenerowej i 20 zdjęć 
            z sesji narzeczeńskiej) z obróbką graficzną,
✔ Przekazanie zdjęć na spersonalizowanej płycie DVD lub pen-drive oraz w formie
 internetowej online.
✔ 30 odbitek w formacie 15 x  21 na papierze jedwabnym, matowym

 



Dodatkowo: przygotowanie foto-książki, przygotowanie odbitek, pendrive
                    - cena indywidualna do uzgodnienia z nowożeńcami 

* Dojazd fotografa – do 50 km w jedną stronę koszt dojazdu w cenie pakietu, powyżej 50 km w jedną stronę, dodatkowa opłata w wysokości 1,50- zł za każdy rozpoczęty kilometr,
Nocleg fotografa – powyżej 100 km dojazdu w jedną stronę, nocleg na koszt zamawiającego.

Zapraszam do kontaktu !

tel. +48 790 434 366

e-mail: gilovefotografie@gmail.com

facebook: https://www.facebook.com/GiLove-Fotografie-108859057560797 

www: http://www.gilovefoto.pl/  
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