
 

www.michalborowski.com.pl    tel. 608-080-003 
CENNIK USŁUG  2020/2021 

FOTO ALBUMY 

PAKIET STANDARD 2500zł 

 pełen fotoreportaż z dnia ślubu, od momentu przygotowań w domu, do oczepin  
i tortu na weselu. Fotograf będzie z Państwem od przygotowań w domu do 1:00-2:00 w nocy 

 1 duży 100 stronnicowy albumy (około 29x32cm) z wklejonymi zdjęciami 

 album zawiera 100 obrobionych i wyretuszowanych zdjęć formatu 15x21 (A5)  
z reportażu z dnia ślubu 

 Wszystkie zdjęcia, jakie wykonamy dla Państwa w dniu ślubu, otrzymacie Państwo 
obrobione na płytach DVD. W sumie będzie to około 1200 zdjęć, w pełnej rozdzielczości, 
niezabezpieczone przed kopiowaniem.  

 Na dodatkowe życzenie Państwa młodych wykonam reportaż z poprawin w cenie 700zł  
(4 godziny reportaż z poprawin np. 16:00-20:00) 

PAKIET VIP 3200zł 

 pełen fotoreportaż z dnia ślubu, od momentu przygotowań w domu, do oczepin  
i tortu na weselu. Fotograf będzie z Państwem od przygotowań w domu do 1:00-2:00 w nocy 

 profesjonalną sesję zdjęciową plenerową. W trakcie sesji wykonamy około 200-300 zdjęć  

 2 średnie 60 stronnicowe albumy (około 29x32cm) z wklejonymi zdjęciami 
- pierwszy album zawiera 30  obrobionych i wyretuszowanych zdjęć formatu 15x21 (A5) z sesji 
plenerowej 
- drugi album zawiera 60 obrobionych i wyretuszowanych zdjęć formatu 15x21 (A5) z reportażu 
z dnia ślubu 

 Wszystkie zdjęcia, jakie wykonamy dla Państwa w dniu ślubu i podczas sesji plenerowej, 
otrzymacie Państwo obrobione na płytach DVD. W sumie będzie to około 1200 zdjęć, w 
pełnej rozdzielczości, niezabezpieczone przed kopiowaniem.  

 Na dodatkowe życzenie Państwa młodych wykonam reportaż z poprawin w cenie 700zł  
(4 godziny reportaż z poprawin np. 16:00-20:00) 

 Dojazd poza Łodzią wyceniany jest indywidualnie 

PAKIET EXCLUSIVE 3500zł 
Pakiet zawiera: 

 pełen fotoreportaż z dnia ślubu, od momentu przygotowań w domu, do oczepin  
i tortu na weselu. Fotograf będzie z Państwem od przygotowań w domu do 1:00-2:00 w nocy 

 profesjonalną sesję zdjęciową plenerową. W trakcie sesji wykonamy około 200-300 zdjęć 

 2 duże 100 stronnicowe albumy (około 29x32cm) z wklejonymi zdjęciami 
- pierwszy album zawiera 50  obrobionych i wyretuszowanych zdjęć formatu 15x21 (A5) z sesji 
plenerowej 
- drugi album zawiera 100 obrobionych i wyretuszowanych zdjęć formatu 15x21 (A5)  
z reportażu z dnia ślubu 

 Wszystkie zdjęcia, jakie wykonamy dla Państwa w dniu ślubu i podczas sesji plenerowej, 
otrzymacie Państwo obrobione na płytach DVD. W sumie będzie to około 1200 zdjęć, w 
pełnej rozdzielczości, niezabezpieczone przed kopiowaniem.  

 Na dodatkowe życzenie Państwa młodych wykonam reportaż z poprawin w cenie 700zł  
(4 godziny reportażu z poprawin np. 16:00-20:00) 
 
 



 

www.michalborowski.com.pl    tel. 608-080-003 

CENNIK USŁUG  2020/2021  

FOTO KSIĄŻKI 

PAKIET STANDARD 2700zł 

 pełen fotoreportaż z dnia ślubu, od momentu przygotowań w domu, do oczepin  
i tortu na weselu. Fotograf będzie z Państwem od przygotowań w domu do 1:00-2:00 w nocy 

 1 dużą 20 stronnicową foto książkę 30x30 zm 

 foto książka zawiera 20 zaprojektowanych ind. stron z reportażu z dnia ślubu 

 Wszystkie zdjęcia, jakie wykonamy dla Państwa w dniu ślubu, otrzymacie Państwo 
obrobione na płytach DVD. W sumie będzie to około 1200 zdjęć, w pełnej rozdzielczości, 
niezabezpieczone przed kopiowaniem.  

 Na dodatkowe życzenie Państwa młodych wykonam reportaż z poprawin w cenie 700zł  
(4 godziny reportaż z poprawin np. 16:00-20:00) 
 

PAKIET VIP 3500zł 
Pakiet zawiera 

 pełen fotoreportaż z dnia ślubu, od momentu przygotowań w domu, do oczepin  
i tortu na weselu. Fotograf będzie z Państwem od przygotowań w domu do 1:00-2:00 w nocy 

 2 średnie 20 stronnicowe foto książki 20x20cm z zaprojektowanymi rozkładkami-zdjęciami 
- pierwsza foto książka zawiera 20 zaprojektowanych ind. stron z sesji plenerowej 
-   druga foto książka zawiera 20 zaprojektowanych ind. stron z reportażu z dnia ślubu 

 Wszystkie zdjęcia, jakie wykonamy dla Państwa w dniu ślubu i podczas sesji plenerowej, 
otrzymacie Państwo obrobione na płytach DVD. W sumie będzie to około 1200 zdjęć,  
w pełnej rozdzielczości, niezabezpieczone przed kopiowaniem.  

 Na dodatkowe życzenie Państwa młodych wykonam reportaż z poprawin w cenie 700zł  
(4 godziny reportażu z poprawin np. 16:00-20:00) 

 Dojazd poza Łodzią wyceniany jest indywidualnie 
 

PAKIET EXCLUSIVE 4000zł 
Pakiet zawiera: 

 pełen fotoreportaż z dnia ślubu, od momentu przygotowań w domu, do oczepin  
i tortu na weselu. Fotograf będzie z Państwem od przygotowań w domu do 1:00-2:00 w nocy 

 profesjonalną sesję zdjęciową plenerową. W trakcie sesji wykonamy około 200-300 zdjęć 

 2 duże 20 stronnicowe foto książki 30x30cm z zaprojektowanymi rozkładkami-zdjęciami 
- pierwsza foto książka zawiera 20 zaprojektowanych ind. stron z sesji plenerowej 
-   druga foto książka zawiera 20 zaprojektowanych ind. stron z reportażu z dnia ślubu 

 Wszystkie zdjęcia, jakie wykonamy dla Państwa w dniu ślubu i podczas sesji plenerowej, 
otrzymacie Państwo obrobione na płytach DVD. W sumie będzie to około 1200 zdjęć, w 
pełnej rozdzielczości, niezabezpieczone przed kopiowaniem.  

 Na dodatkowe życzenie Państwa młodych wykonam reportaż z poprawin w cenie 700zł  
(4 godziny reportażu z poprawin np. 16:00-20:00) 

 Dojazd poza Łodzią wyceniany jest indywidualnie 

DODATKOWY ALBUM DLA RODZICÓW 250ZŁ SZT. (ALBUM ZAWIERA 30 ZDJEĆ FORM. 15X21) 
DODATKOWA FOTO KSIĄŻKA W PREZENCIE DLA RODZICÓW 300 ZŁ SZT 20X20 CM 20 STRON 


