
Oferta na rok
2023



miłość 



Brąz:

✦ Dwóch fotografów. Pracujemy od
przygotowań do oczepin 
(maksymalnie 12 godzin)

✦ Wykonujemy fotografie
reportażową, zdjęcia grupowe
wszystko co potrzebne, żeby
uwiecznić Wasz piękny dzień!

✦ Otrzymujecie przynajmniej 400
fotografii w formie cyfrowej, w
najwyższej rozdzielczości,
poddane autorskiej obróbce
graficznej

✦ Mini plener w dniu ślubu (około
20 minut, gdzie można
wyczarować cuda! )

✦ Galeria internetowa dla Was i
dla gości - do pobierania bez
limitów i dodatkowych kosztów

✦ Nie doliczamy za dojazd i
noclegi na Wasz ślub :)

Opcje dodatkowe:

✦ Album 30x30 cm (dostępne inne 
rozmiary) od Crystal Albums - 800 zł

✦ Drewniane pudełko z pendrive oraz 
100 odbitek 15 x 23 cm - 500 zł

✦ Plener poślubny - 1800 zł
✦ Sesja narzeczeńska - 1400 zł 

4500 zł

Srebro: Złoto:

•Dwóch fotografów. Pracujemy od 
przygotowań do oczepin 
(maksymalnie 12 godzin)

•Wykonujemy fotografie reportażową, 
zdjęcia grupowe wszystko co 
potrzebne, żeby uwiecznić Wasz 
piękny dzień!

•Otrzymujecie przynajmniej 500 
fotografii w formie cyfrowej, w 
najwyższej rozdzielczości, poddane 
autorskiej obróbce graficznej

•Mini plener w dniu ślubu (około 20 
minut, gdzie można wyczarować 
cuda! )

•Galeria internetowa dla Was i dla 
gości -do pobierania bez limitów i 
dodatkowych kosztów

•Album 30 x 30 cm (20 stron, a w 
środku 40 zdjęć)

•100 odbitek w drewnianym 
Personalizowanym pudełku wraz z 
pendrive

•Nie doliczamy za dojazd i noclegi na 
Wasz ślub :) 

5500 zł

•Dwóch fotografów. Pracujemy od
przygotowań do oczepin (00:30)

•Wykonujemy fotografie
reportażową, zdjęcia grupowe
wszystko co potrzebne, żeby
uwiecznić Wasz piękny dzień!

•Otrzymujecie przynajmniej 600
fotografii w formie cyfrowej, w
najwyższej rozdzielczości, poddane
autorskiej obróbce graficznej

•Mini plener w dniu ślubu (około 20
minut, gdzie można wyczarować
cuda! )

•Galeria internetowa dla Was i dla
gości - do pobierania bez limitów i
dodatkowych kosztów

•Album 30 x 30 cm (24 strony, a w
środku 50 zdjęć)

•150 odbitek 15x23 cm w
drewnianym Personalizowanym
pudełku wraz z pendrive

•Plener poślubny (termin oraz
miejsce do ustalenia po ślubie)

•Nie doliczamy za dojazd i noclegi
na Wasz ślub :)

7500 zł




