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 Bardzo lubię fotografować śluby. Chyba nic więcej nie trzeba dodawać. Dobrze się przy tym bawię a jednocześnie staram się przygotować naprawdę 
 rzetelną pamiątkę z tego ważnego dla Was dnia. Będzie krótko i na temat, bez zbędnego lania wody. Zapraszam i endżoj… 

 ────────────o0o──────────── 

 KOCIOŁEK ŚLUBNY 

 ────  Spotkanie Przed Ślubem  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  o0o  ───── 

 Coś  w  stylu  “sesji  narzeczeńskiej”.  Spotkamy  się  w  jakimś  fajnym  miejscu  aby  się  poznać,  ustalić  szczegóły  a  także  zrobić  kilka 
 zdjęć.  Te  fotografie  otrzymacie  ode  mnie  w  postaci  plików  cyfrowych.  Oczywiście  zdjęcia  możecie,  a  wręcz  nawet  powinniście  później 
 wykorzystać.  Na  takim  spotkaniu,  ja  będę  miał  możliwość  sprawdzić  jak  zachowujecie  się  przed  obiektywem  a  Wy  będziecie  mogli 
 przekonać się, jak pracuję. 

 ────  Czas Dla Was  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  o0o  ───── 

 Umawiamy  się,  że  “chcecie”  mnie  na  wyłączność  przez  określoną  ilość  godzin.  Ależ  nie  ma  problemu!!  Chciałbym  jednak  aby 
 było jasne, że nie biegam ze stoperem i nie pójdę sobie bo się nagle skończył skończył czas… 

 ───  Zdjęcia Cyfrowe  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  o0o  ───── 

 Otrzymacie  ode  mnie  przynajmniej  tyle  zdjęć  po  obróbce  cyfrowej,  na  ile  się  umówiliśmy.  Będą  dwie  "paczki"  :  gotowe  do 
 wydruku  (duże  pliki)  oraz  taki  sam  komplet  przygotowany  do  publikacji  w  Social  Media  (mniejsze  pliki)  .  Bez  obaw,  zawsze  staram  się 
 oddać  Wam  więcej  zdjęć.  Na  ostateczną  ilość  przekazanych  wam  zdjęć,  ma  wpływ  przebieg  całego  dnia,  warunki  pogodowe,  warunki  w 
 jakich  będziemy,  słowem  bardzo  dużo  różnych  czynników.  Pliki  przekażę  Wam  za  pomocą  mediów  elektronicznych  i/lub  nagrane  na 
 bardzo gustowny pendrive, który wygląda jak gałązka. Do tego jest ładny i pachnie lasem. 

 ───  Wydrukowane Fotografie  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  o0o  ───── 

 To  namacalna  pamiątka  z  Waszego  Ślubu.  Wydruki  w  maksymalnym  formacie  15×23  [cm],  przekażę  wam  w  kopercie  lub 
 drewnianym pudełku, z miejscem na pendrive. Pudełko jest bardzo ładne i wspomniany wcześniej pendrive znakomicie w nim wygląda… 

 ───  Zdjęcia z Rodziną, Przyjaciółmi i Krótka Sesja w Dniu Ślubu  ────────────────────────────────  o0o  ───── 

 Zawsze staram się wykonać takie fotografie. Staram się zawsze zabrać Młodą Parę i Świadków na chwilę aby zrobić parę zdjęć 
 gdzieś na uboczu. Czasem się nie udaje bo okoliczności nie sprzyjają ale zawsze próbuję. 

 ───  Galeria On Line  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  o0o  ───── 

 Umieszczę  Wasze  zdjęcia  w  galerii  online  dostępnej  pod  adresem:  www.dowolnanazwa.naszefotografie.pl.  Abyście  mogli  się 
 nimi podzielić z rodziną i przyjaciółmi. Nawet może być zabezpieczona hasłem! Jeśli trzeba… 
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 ───  Ślubna Strona WWW  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  o0o  ───── 

 Rozwiązanie to, pomoże Wam podzielić się informacjami i aktualnościami związanymi z Waszym ślubem w nowoczesny i 
 niekonwencjonalny sposób. Umożliwia także proste udostępnienie zdjęć i filmów z Waszej ceremonii. Wszystkie informacje dostępne na 
 ekranie komputera czy na smartfonie.Szczegóły na stronie:  www.naszslub.online 

 .  ───  Transport  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  o0o  ───── 

 Bezpłatny dojazd z Wrocławia do 50 km w jedną stronę.  W razie czego, nie będę się czepiał o kilka kilometrów w jedną czy w 
 drugą stronę. Powyżej, stawka urzędowa, czyli: 0,8358 zł. 

 ───  Nasze Wspólne Pomysły  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  o0o  ───── 

 Jak coś wymyślimy, to można ze mną negocjować. A jestem przekupny… 

 ───────────o0o─────────── 

 Całkowita  cena  zależy  przede  wszystkim  od  ilości  czasu,  jaki  chcecie  aby  z  Wami  spędzić.  Od  tego  też  zależy  ilość  przekazanych 
 zdjęć w postaci cyfrowej, ilość wydrukowanych fotografii a także sposób przekazania Wam całości materiału. I w  ogóle wszystko…. 
 Oferta  ślubna  to  trochę  złożona  kwestia  a  chciałbym  dopasować  się  do  Waszych  potrzeb.  To  co  przed  chwilą  przeczytaliście  to  tylko 
 propozycja, którą bardzo chętnie zmodyfikuję aby spełniała Wasze oczekiwania. A na razie w razie pytań, zapraszam do ➔  kontaktu  . 

 weź mnie!! 

 Reportaż 
 ślubny: 

 Czas dla Was 
 [godziny]:  2  4  6  8  10  12 

 Cena 
 wyjściowa: 

 [PLN]  598  ,-  1196  ,-  1794  ,-  2392  ,-  2999  ,-  3588  ,- 
 Sesja “narzeczeńska”:  ✅  ✅  ✅  ✅  ✅  ✅ 

 Zdjęcia 
 cyfrowe: 

 Przynajmniej 
 [sztuk]:  40  80  120  160  200  240 

 Przekazanie zdjęć 
 za pomocą 

 mediów 
 elektronicznych 

 (WeTransfer, 
 Google Drive, itp…) 

 ✅  ✅  ✅  ✅  ✅  ✅ 

 Zdjęcie nagrane 
 na pendrive:  🚫  🚫  ✅  ✅  ✅  ✅ 

 Wydruki: 

 Sztuk:  10  20  30  40  50  60 

 Koperta:  ✅  ✅  ✅  🚫  🚫  🚫 

 Pudełko na 
 zdjęcia i pendrive  🚫  🚫  🚫  ✅  ✅  ✅ 

 Galeria OnLine:  ✅  ✅  ✅  ✅  ✅  ✅ 

 Ślubna Strona www:  🚫  🚫  🚫  🚫  ✅  ✅ 

 *  Animacja ze zdjęć:  🚫  🚫  🚫  ✅  ✅  ✅ 
 *- opcja chwilowo niedostępna, zapraszam wkrótce 
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