PAWEŁ KRZEMIŃSKI

FOTOGRAFIA ŚLUBNA

REPORTAŻOWA

DWÓCH FOTOGRAFÓW NA WASZYM ŚLUBIE !!
Oferta fotografii ślubnej:

Pakiet MINI:
- ceremonię w kościele/USC wraz z życzeniami po uroczystości, zdjęcie grupowe
- plener/sesję zdjęciową w dniu ślubu
- uroczystość weselna do godziny 20:00
- nie mniej niż 250 zdjęć w formacie cyfrowym nagranych na płycie DVD lub PENDRIVE, 50 zdjęć na papierze 15x23
- prywatną galerię internetową na okres 6 miesięcy

Cena pakietu:

2 100 zł

Pakiet STANDARD:
-przygotowania max do 2 godzin przed uroczystością
- błogosławieństwo
- ceremonię w kościele/USC wraz z życzeniami po uroczystości, zdjęcie grupowe
- uroczystość weselna do godziny 1:00
- plener/sesję zdjęciową w dniu ślubu
- nie mniej niż 450 zdjęć w formacie cyfrowym nagranych na płycie DVD lub PENDRIVE, 100 zdjęć na papierze 15x23
- prywatną galerię internetową na okres 6 miesięcy

Cena pakietu:

2 800 zł

Pakiet PREMIUM:
- przygotowania max do 3 godzin przed uroczystością
- błogosławieństwo
- ceremonię w kościele/USC wraz z życzeniami po uroczystości, zdjęcie grupowe
- uroczystość weselna do godziny 1:00
- plener/sesja zdjęciowa w dniu ślubu
- nie mniej niż 500 zdjęć w formacie cyfrowym nagranych na płycie DVD lub PENDRIVE, 120 zdjęć na papierze 15x23
- prywatna galeria internetowa na okres 6 miesięcy
- plenerowa sesja narzeczeńska kilka/kilkanaście dni przed ślubem trwająca max do 3 godzin

Cena pakietu:

3 300 zł

Pakiet PLENER:
- plener ślubny wyjazdowy trwający do 10 godzin wraz z dojazdem w inny dzień niż dzień ślubu
- 60 zdjęć w formacie cyfrowym nagranych na płycie DVD lub PENDRIVE, 20 zdjęć na papierze 15x23

Cena pakietu :

700 zł

Dla każdej z w/w opcji dostępna jest dopłata do foto-książki , fotoalbumu lub albumu tradycyjnego
wyklejanego. Dopłata zależna jest od formy i wielkości albumu. Podstawowy album, dostępny w naszej
ofercie to album spersonalizowany pod względem koloru okładki i jej rodzaju, koloru kart albumu (czerń
lub ecru). Cena albumu (podstawowej fotoksiążki) zaczyna się już od 150 zł i może wzrosnąć w
zależności od wybranego wariantu/rodzaju i ilości stron/rozkładówek/odbitek. Więcej szczegółów na
temat albumów możecie Państwo poznać na spotkaniu. Jest to spotkanie bez zobowiązań z Państwa
strony.
Dla każdego pakietu wliczony jest dojazd do 150 km od Poznania. Powyżej tej odległości doliczany
jest koszt dojazdu w wysokości 1 zł na każdy kilometr trasy. Powyżej 200 km od Poznania Młoda Para
pokrywa koszty noclegu lub zakwaterowanie. Dodatkowe koszty sesji plenerowej, która odbywa się w
dalszych lokalizacjach (powyżej 150km od miejsca zamieszkania) (pomorze, góry, zagranica ) to
rzeczywisty koszt dojazdu (paliwa) na miejsce jeżeli poruszamy się samochodem fotografa).
Podczas podpisywania umowy wpłacana jest zaliczka (500zł) na poczet zlecenia. Jest to jedyna
gwarancja rezerwacji terminu!
Płatności można dokonywać przelewem lub gotówką.
Podstawowa obróbka cyfrowa zawarta w pakietach obejmuje następujące elementy:
- konwersja z formatu RAW to JPG
- poprawiony balans bieli i kolorystyka zdjęcia
- kontrasty
- nasycenie kolorów
- korekta tonacji skóry
- konwersja do koloru biało-czarnego (dotyczy zdjęć czarno-białych)
- odzyskanie detali ze świateł
- wyciąganie detali z cieni
- przygotowanie plików pod wywołanie w laboratorium (ostrzenie i zmiana rozdzielczości)
- kadrowanie
- prostowanie
- korekcja dystorsji obiektywu
Pracujemy we dwoje zawsze na 2 aparaty co obniża ryzyko awarii sprzętu i niemożność dokończenia
zlecenia. Wszystkie zlecenia fotograficzne wykonujemy osobiście i nie zlecamy wykonania reportażu
fotograficznego podwykonawcy. Odbitki i fotoksiążki wykonywane są w najlepszych laboratoriach w
Polsce. Posiadamy uprawnienia do fotografowania uroczystości Kościelnych z Kurii Poznańskiej ważne
bezterminowo od 2006 roku. Pracujemy na profesjonalnym sprzęcie marki CANON wraz z
profesjonalnymi obiektywami najwyższej klasy i oryginalnymi akcesoriami firmy CANON.
Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych
właściwych przepisów prawnych i ważna jest 30 dni od momentu przesłania drogą elektroniczną.

Paweł Krzemiński FOTOGRAFIA, tel. 503 387 463, REGON: 301425838, NIP: 788-154-21-00
http://www.slubny-reportaz.pl

