OFERTA FOTOGRAFII ŚLUBNEJ

Cześć! Nazywam się Marcin Pluta

i pod szyldem „Sfotografowani”
fotografuję śluby!
Podczas fotografowania skupiam się na naturalnym
reportażu, emocjach i ciekawych kadrach nie zapominając
o zdjęciach ważnych z punktu widzenia pamiątki np.
zdjęciach pozowanych z rodziną.
Oddaję do Waszej dyspozycji ofertę cenową, która ma
budowę modułową. Wybieracie tylko to co Was interesuje.

Sfotografowani.pl Marcin Pluta
32-332 Bukowno, Leśna 49
NIP: 949 177 61 56

Fotografuję w obrębie województw: małopolskiego,

Regon: 12 134 40 88

świętokrzyskiego, opolskiego, podkarpackiego i śląskiego.
Nigdy nie pobieram opłat za dojazd i nocleg.

Tel: +48 784 00 25 45
E-mail: sfotografowani@gmail.com

Rezerwacja terminu uroczystości i zabukowanie ceny
następuje po wpłaceniu 500 zł zadatku. Umożliwiam
zdalną rezerwację terminu.
Zostałem zaszczepiony przeciw COVID-19

Strona internetowa / portfolio
www.sfotografowani.pl

Pakiet
INTENSYWNY
2500 zł
Reporta zdj ciowy obejmuje:

Reporta zdj ciowy obejmuje:

• Krótkie przygotowania Pani Młodej

• Przygotowania Pary Młodej

• Błogosławie stwo Rodzic w

• Błogosławie stwo Rodzic w

• Ceremonię za lubin z Ko cioła lub USC

• Ceremonię za lubin z Ko cioła lub USC

• Życzenia, toast i zdjęcia grupowe

• Życzenia, toast i zdjęcia grupowe

• Pierwszy taniec i początek zabawy weselnej

• Pierwszy taniec i wesele do ko ca oczepin

• Krótką sesję plenerową w pobliżu sali

• Sesję plenerową w dniu ślubu

Cena obejmuje:

Cena obejmuje:

• Minimum 250 wyselekcjonowanych i obrobionych

• Minimum 350 wyselekcjonowanych i obrobionych
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przekazanych w formie cyfrowej. Esencja

zdj

przekazanych w formie cyfrowej. Esencja

reportażu, najważniejsze i najładniejsze ujęcia

ń

• Dojazd w dniu ślubu

ó

• Dojazd w dniu ślubu

ś

• Czas pracy do 14h fotografowania
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• Czas pracy do 6h fotografowania
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ż

ć
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reportażu, najważniejsze i najładniejsze ujęcia

ę

Pakiet
ROZBUDOWANY
3500 zł

Pakiet
UZUPEŁNIAJĄCY
Sesja plenerowa - 500 zł
• Sesja wykonywana w dniu innym niż ślub
• Dodatkowe 30 zdj

poddanych obr bce graficznej

• Dojazd: Olkusz +50km
• Możliwość dalszego wyjazdu

Sesja narzeczeńska - 500 zł
• Sesja wykonywana przed ślubem
• Dodatkowe 30 zdj

poddanych obr bce graficznej

• Dojazd: Olkusz +50km

Reportaż z poprawin - 700 zł
• Dodatkowe 70 zdj

poddanych obr bce graficznej

Zdjęcia bez obróbki - 300 zł
• Przekazanie wszystkich poprawnie wykonanych zdjęć
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ó

ć
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zdj

bez obróbki graficznej

Poligrafia
I DODATKI
Pendrive + Etui
Pendrive 16 GB + Etui z grawerem - 200 zł

Odbitki
100 sztuk w formacie 22 x 15 cm - 100 zł

Fotoksiążka
Wymiary: 30 cm x 30 cm, 50 stron - 300 zł
Wymiary: 30 cm x 30 cm, 100 stron - 500 zł

Fotoalbum
Wymiary: 30 cm x 30 cm, 20 stron - 500 zł
Wymiary: 30 cm x 30 cm, 40 stron - 800 zł

Dreambook
Wymiary: 30 cm x 30 cm, 100 stron - 1000 zł

Rekomenduje łączenie pendrive w etui z odbitkami,
fotoalbumem lub dreambookiem.
Posiadam przykładowe produkty, które chętnie
zaprezentuję podczas Naszego spotkania.

