Oferta fotografii

UWOLNIJ ZAPASY
MOCY W NAJNOWSZYM
SPRZĘCIE ORAZ IDEALNYM PODEJŚCIU

INFORMACJE PODSTAWOWE
Jesteśmy kreatywni i otwarci, nie boimy się wyzwań dlatego każdy klient jest traktowany przez nas
wyjątkowo i indywidualnie.
Oferta naszych produkcji to usługa na najwyższym poziomie umożliwiająca utrwalenie pięknych
chwil w tym wyjątkowym dniu. Jesteśmy zespołem, który każde zlecenie traktuje
w nieszablonowy sposób. Nasze produkcje wykonujemy za pomocą najnowszych aparatów
cyfrowych.
Posiadamy doświadczenie poparte wieloma zleceniami o czym świadczą zadowoleni klienci
w całej Polsce.

wystawiamy faktury VAT
realizujemy produkcje na terenie całego kraju jaki i Europy
czas oczekiwania na realizację zlecenia: 1-3 miesięcy
zlecający pokrywa całkowity koszt zakwaterowania i posiłków dla fotografa w
trakcie wykonywania usługi
• nie doliczamy dodatkowych opłat za dojazd w obrębie 30 km od siedziby firmy
• nasze produkcje charakteryzują się ekskluzywnymi materiałami
poligraficznymi (najwyższa jakość albumów tradycyjnych, fotoksiążek i
fotoalbumów)
•
•
•
•

Piotrek
tel.604 64 10 12

www.kamerami.pl
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Damian
tel. 501 66 89 84

www.facebook.com/kamerami
www.vimeo.com/kamerami

DLA WAS
TWORZYMY WSPOMNIENIA

PAKIET brązowy
Co zawiera?
• zdjęcia z ceremonii zaślubin i przyjęcia weselnego
• płyta DVD ze zdjęciami w postaci elektronicznej, gotowymi do samodzielnego wywołania
(wszystkie wykonane zdjęcia + zdjęcia retuszowane zawarte w albumie tradycyjnym,
fotoksiążce, fotoalbumie)

Czego nie zawiera?
• Kosztów zakupu album tradycyjnego lub fotoksiążki lub fotoalbumu
- album tradycyjny (maksymalnie 100 zdjęć wklejanych w formacie 15x21)
- fotoksiążka/fotoalbum (indywidualna konfiguracja)
• Usługi wyklejania albumu tradycyjnego zdjęciami (100 szt./ 60 zł)
• Druku zdjęć (1,30 zł /szt. zdjęcia w rozmiarze 15x21)

Jak pracujemy?
• 1 fotograf/1 dzień zdjęciowy (dzień uroczystości)
• zdjęcia poddawane są obróbce
• zdjęcia do albumu tradycyjnego wywoływane są na papierze jedwabnym, który
charakteryzuje się wysokim kontrastem i nie pozostawia śladów po zetknięciu z palcami
• wybór albumu tradycyjnego lub fotoksiążki lub fotoalbumu dokonywany jest przez
Zamawiającego usługę na podstawie produktów z prezentowanej gamy
• album tradycyjny może dostarczyć Zamawiający

Cena z albumem tradycyjnym: 1400 zł
Cena z fotoksiążką/fotoalbumem: 1600 zł (wliczona usług przygotowania projektu)
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ZAUFAJ NAM
I ZOBACZ SIEBIE
W NOWYM ŚWIETLE

PAKIET srebrny
Co zawiera?
• zdjęcia z ceremonii zaślubin
• sesja plenerowa
• płyta DVD ze zdjęciami w postaci elektronicznej, gotowymi do samodzielnego wywołania
(wszystkie wykonane zdjęcia + zdjęcia retuszowane zawarte w albumie tradycyjnym,
fotoksiążce, fotoalbumie)

Czego nie zawiera?
• Kosztów zakupu album tradycyjnego lub fotoksiążki lub fotoalbumu
- album tradycyjny (maksymalnie 100 zdjęć wklejanych w formacie 15x21)
- fotoksiążka/fotoalbum (indywidualna konfiguracja)
• Usługi wyklejania albumu tradycyjnego zdjęciami (100 szt./ 60 zł)
• Druku zdjęć (1,30 zł /szt. zdjęcia w rozmiarze 15x21)

Jak pracujemy?
• 1 fotograf/1 dzień zdjęciowy (dzień uroczystości)
• zdjęcia poddawane są obróbce
• zdjęcia do albumu tradycyjnego wywoływane są na papierze jedwabnym, który
charakteryzuje się wysokim kontrastem i nie pozostawia śladów po zetknięciu z palcami
• wybór albumu tradycyjnego lub fotoksiążki lub fotoalbumu dokonywany jest przez
Zamawiającego usługę na podstawie produktów z prezentowanej gamy
• album tradycyjny może dostarczyć Zamawiający

Cena z albumem tradycyjnym: 1600 zł
Cena z fotoksiążką/fotoalbumem: 1800 zł (wliczona usług przygotowania projektu)
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SPRAGNIENI

NOWYCH WYZWAŃ, POKAŻEMY
CI TO CO NIE ZAWSZE ŁATWO DOSTRZEC

PAKIET złoty
Co zawiera?
• zdjęcia z ceremonii zaślubin i przyjęcia weselnego
• sesja plenerowa
• płyta DVD ze zdjęciami w postaci elektronicznej, gotowymi do samodzielnego wywołania
(wszystkie wykonane zdjęcia + zdjęcia retuszowane zawarte w albumie tradycyjnym,
fotoksiążce, fotoalbumie)

Czego nie zawiera?
• Kosztów zakupu album tradycyjnego lub fotoksiążki lub fotoalbumu
- album tradycyjny (maksymalnie 100 zdjęć wklejanych w formacie 15x21)
- fotoksiążka/fotoalbum (indywidualna konfiguracja)
• Usługi wyklejania albumu tradycyjnego zdjęciami (100 szt./ 60 zł)
• Druku zdjęć (1,30 zł /szt. zdjęcia w rozmiarze 15x21)

Jak pracujemy?
• 1 fotograf/1 dzień zdjęciowy (dzień uroczystości)
• zdjęcia poddawane są obróbce
• zdjęcia do albumu tradycyjnego wywoływane są na papierze jedwabnym, który
charakteryzuje się wysokim kontrastem i nie pozostawia śladów po zetknięciu z palcami
• wybór albumu tradycyjnego lub fotoksiążki lub fotoalbumu dokonywany jest przez
Zamawiającego usługę na podstawie produktów z prezentowanej gamy
• album tradycyjny może dostarczyć Zamawiający

Cena z albumem tradycyjnym: 2000 zł
Cena z fotoksiążką/fotoalbumem: 2200 zł (wliczona usług przygotowania projektu)
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SPRAGNIENI

NOWYCH WYZWAŃ, POKAŻEMY
CI TO CO NIE ZAWSZE ŁATWO DOSTRZEC

PAKIET platynowy
Co zawiera?
• zdjęcia z przygotowań Pary Młodej, błogosławieństwa, ceremonii zaślubin i przyjęcia
weselnego
• sesja plenerowa
• płyta DVD ze zdjęciami w postaci elektronicznej, gotowymi do samodzielnego wywołania
(wszystkie wykonane zdjęcia + zdjęcia retuszowane zawarte w albumie tradycyjnym,
fotoksiążce, fotoalbumie)

Czego nie zawiera?
• Kosztów zakupu album tradycyjnego lub fotoksiążki lub fotoalbumu
- album tradycyjny (maksymalnie 100 zdjęć wklejanych w formacie 15x21)
- fotoksiążka/fotoalbum (indywidualna konfiguracja)
• Usługi wyklejania albumu tradycyjnego zdjęciami (100 szt./ 60 zł)
• Druku zdjęć (1,30 zł /szt. zdjęcia w rozmiarze 15x21)

Jak pracujemy?
• 1 fotograf/1 dzień zdjęciowy (dzień uroczystości)
• zdjęcia poddawane są obróbce
• zdjęcia do albumu tradycyjnego wywoływane są na papierze jedwabnym, który
charakteryzuje się wysokim kontrastem i nie pozostawia śladów po zetknięciu z palcami
• wybór albumu tradycyjnego lub fotoksiążki lub fotoalbumu dokonywany jest przez
Zamawiającego usługę na podstawie produktów z prezentowanej gamy
• album tradycyjny może dostarczyć Zamawiający

Cena z albumami tradycyjnymi: 2400 zł
Cena z fotoksiążkami/fotoalbumami: 2600 zł (wliczona usług przygotowania projektu)
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PROFESJONALNIE
UWIECZNIMY NAJWAŻNIEJSZE
CHWILE WASZEGO ŻYCIA

DODATKOWE OPCJE
Ślub kościelny/cywilny – zdjęcia realizowane podczas ślubu kościelnego lub cywilnego. Ciekawy sposób
przedstawienia przyszłej Pary Młodej. Czas trwania: 2-3 godziny

Cena: od 800 zł
Sesja narzeczeńska – zdjęcia realizowane przed uroczystością zaślubin. Ciekawy sposób przedstawienia przyszłej
Pary Młodej. Czas trwania: 2-3 godziny

Cena: od 500 zł
Sesja plenerowa (mini) – zdjęcia realizowane po uroczystości zaślubin. Jest to opcja dodatkowa do pakietów, które
nie zawierają tej usługi. Lokalizacja: tylko woj. łódzkie. Czas trwania: 4-5 godziny

Cena: od 600 zł
Sesja plenerowa (maxi) – zdjęcia realizowane po uroczystości zaślubin. Jest to opcja dodatkowa do pakietów, które
nie zawierają tej usługi. Lokalizacja: cała Polska. Czas trwania: 8 godzin

Cena: od 900 zł
Poprawiny – zdjęcia realizowane najczęściej na drugi dzień po uroczystościach weselnych. Czas trwania: 5 godzin.
Cena: od 800 zł
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