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Profesjonalna fotografia ślubna

Oferta na sezon 2018 / 2019

Pakiety ślubne

(Umożliwiam dowolną modyfikację pakietów)

Pakiet za 2500 zł

Pakiet za 3000 zł

Pakiet za 3500 zł

Reportaż zdjęciowy obejmuje:

Reportaż zdjęciowy obejmuje:

Reportaż zdjęciowy obejmuje:

•

Ceremonia zaślubin z Kościoła lub USC

•

Przygotowania Pani i Pana Młodego

•

Przygotowania Pani i Pana Młodego

•

Zdjęcie grupowe i życzenia

•

Błogosławieństwo rodziców

•

Błogosławieństwo rodziców

•

Zabawa weselna - 5h od wejścia na salę

•

Ceremonia zaślubin z Kościoła lub USC

•

Ceremonia zaślubin z Kościoła lub USC

•

Krótka sesja plenerowa w trakcie wesela

•

Zdjęcie grupowe i życzenia

•

Zdjęcie grupowe i życzenia

(do 1h w najbliższym sąsiedztwie sali weselnej)

•

Zabawa weselna do końca oczepin

•

Zabawa weselna do końca oczepin

•

Krótka sesja plenerowa w trakcie wesela

•

Długa sesja plenerowa w innym dniu

(do 1h w najbliższym sąsiedztwie sali weselnej)

(do 3h zdjęciowych w dowolnym miejscu między
Katowicami, Krakowem a Częstochową)

Cena obejmuje:

Cena obejmuje:
•

Pendrive w etui zawierającą esencję reportażu,

•

Pendrive w etui zawierający esencję reportażu,

Cena obejmuje:
•

Pendrive w etui zawierającą esencję reportażu,

150 starannie wyselekcjonowanych, najlepszych

250 starannie wyselekcjonowanych, najlepszych

280 starannie wyselekcjonowanych, najlepszych

zdjęć poddanych autorskiej obróbce graficznej

zdjęć poddanych autorskiej obróbce graficznej

zdjęć poddanych autorskiej obróbce graficznej

(w tym 10 zdjęć z sesji plenerowej)

(w tym 10 zdjęć z sesji plenerowej)

(w tym 30 zdjęć z sesji plenerowej)

•

Galerię internetową z hasłem na 1 rok

•

Galerię internetową z hasłem na 1 rok

•

Galerię internetową z hasłem na 1 rok

•

Gratis - 1000 dodatkowych zdjęć wykonanych w

•

Gratis - 1000 dodatkowych zdjęć wykonanych w

•

Gratis - 1000 dodatkowych zdjęć wykonanych w

dniu ślubu. Materiał bez obróbki graficznej, który

dniu ślubu. Materiał bez obróbki graficznej, który

dniu ślubu. Materiał bez obróbki graficznej, który

doskonale pełni rolę dokumentacyjną.

doskonale pełni rolę dokumentacyjną.

doskonale pełni rolę dokumentacyjną.

Rozszerzenie pakietów: Sesja narzeczeńska +500 zł (30 ujęć - do 3h zdjęciowych) | Reportaż z poprawin +500 zł (50 ujęć - do 5h zdjęciowych)
Plener ślubny bez ograniczeń czasu i miejsca - Wycena indywidualna

Zestaw fotoalbum, pendrive i etui - 600 zł
Zamawiając profesjonalny fotoalbum otrzymasz dodatkowo stylowe etui, które
doskonale zabezpieczy i zaprezentuje fotoalbum oraz pendrive. Całość stanowi
piękny i spójny zestaw o jednakowej kolorystyce.
Specyfikacja fotoalbumu
Elegancki i solidny fotoalbum odporny na warunki atmosferyczne. Posiada grube
strony wykonane z papieru jedwabistego, na którym nie widać odbitych palców.
Jego największą zaletą jest doskonałe odwzorowanie kolorów i trwałość.
•

Okładka z materiału poligraficznego

•

Grubość stron: 800g

•

Ilość stron: 20

•

Wykończenie: Zaokrąglone rogi

•

Papier: jedwabisty Kodak Supra Endura Jedwab

•

Wielkość: 30x30cm (po rozłożeniu 60x30cm)

Specyfikacja pendrive
•

Pojemność 16 GB

•

Interfejs USB 3.0

Specyfikacja etui
•

Wykończenie z materiału poligraficznego

•

Zabezpiecza fotoalbum oraz pendrive

Posiadam pokazowy egzemplarz fotoalbumu.
Umożliwiam samodzielny wybór zdjęć do albumu.

Kilka słów o mnie
Nazywam się Marcin Pluta, fotografią zajmuję się od 15 lat. Obecnie skupiam się wyłącznie na fotoreportażu ślubnym, ponieważ ten rodzaj fotografii sprawia mi
najwięcej satysfakcji. Na moim koncie jest wykonanych ponad 100 ślubów. Aby zagwarantować wysoką jakość zdjęć i dbałość o każdy ich szczegół w ciągu roku
fotografuję maksymalnie 15 uroczystości. Opinie moich klientów są dostępne na stronie www.sfotografowani.pl/referencje

Sprzęt i postprocesing
Pracuję na sprzęcie firmy Nikon, główny korpus to Nikon D4. Najczęściej współpracuje on z obiektywami stało ogniskowymi 35, 50 i 85 mm. Zawsze są przy
mnie 2 zestawy fotograficzne, aby w razie awarii jednego móc kontynuować pracę. Postprodukcję zdjęć wykonuję z dużą̨ starannością̨ wykorzystując autorską
obróbkę graficzną. Zdjęcia obrabiam na szerokogamutowym monitorze graficznym. Dzięki regularnie przeprowadzanej kalibracji kolorystyka zdjęć nie jest
dziełem przypadku i wygląda podobnie na różnych monitorach.

Informacje uzupełniające
Ukończyłem kurs uprawniający do fotografowania podczas celebracji liturgii. Z klientami podpisuję umowę, która dokładnie określa szczegóły usługi i płatności.
Umożliwiam zawarcie umowy na odległość. Dojazd na terenie Śląska i Małopolski jest darmowy. Rezerwacja terminu wesela następuje po podpisaniu umowy
i wpłaceniu 200 zł zadatku. Rozliczenie następuje po oddaniu całego materiału Parze Młodej.

Kontakt

Internet / Social Media

Sfotografowani.pl Marcin Pluta

www.Sfotografowani.pl

ul. Szkolna 9, 32-332 Bukowno

www.facebook.com/Sfotografowani

NIP: 949 177 61 56

www.instagram.com/Sfotografowani.pl

Regon: 121344088

www.youtube.com/SfotografowaniPl

mobile: +48 784 00 25 45
e-mail: info@sfotografowani.pl

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego | 2017031030

