
Oferta

Oferta Ślubna

Śluby dla nas to dokumentacja szaleństwa, emocji i ulotnych chwil, które zdarzają

się po drodze. Naszą rolą jest przedstawienie Waszej historii przez obiektyw w

artystyczny i twórczy sposób. Nie chcemy, aby wyglądało to jak standardowa,

powinno bardziej przypominać spędzanie czasu z jednym z Twoich znajomych,

który akurat jest profesjonalnym fotografem. Będziecie wiedzieli, że jesteśmy

tam, kiedy nas potrzebujesz, a resztę czasu będziemy niewidoczni.

Fotografia + Film

Nasza podróż zaczyna się w momencie, gdy nas zarezerwujesz, a nie w dniu

Twojego ślubu. Oznacza to, że jeśli potrzebujesz pomocy w zaplanowaniu

harmonogramu, wizyty w lokalu, sesji zaręczynowej, a nawet uspokojenia nerwów

przy kawie. Czegokolwiek potrzebujesz, jesteśmy tutaj. Planowanie ślubów może

być stresujące, ale nie musi. Chcemy poznać was oboje, aby móc uchwycić Wasz

dzień tak, aby pasował do Was osobiście. Nie każdy ślub jest taki sam, więc nie

należy go dokumentować tak samo.

KONTAKT

White
5999 zł

Zdjęcia

– Ok. 300 obrobionych zdjęć w pełnej jakości

– Zdjęciowa sesja plenerowa w dniu ślubu

– Drewniany pendrive ze zdjęciami

– Indywidualna galeria online

– 50 odbitek wybranych zdjęć

Filmy

– Ok. 4 minutowy teledysk Full HD

– Ok. 20 minutowy film Full HD

– Filmowe ujęcia z drona

– Indywidualna galeria online

– Drewniany pendrive z filmami

| obecność fotografa i operatora od przygotowań do 22:00 |

Silver
6499 zł

Zdjęcia

– Ok. 400 obrobionych zdjęć w pełnej jakości

– Zdjęciowa sesja plenerowa w dniu ślubu

– Drewniany pendrive ze zdjęciami

– Indywidualna galeria online

– 50 odbitek wybranych zdjęć

Filmy

– Ok. 4 minutowy teledysk 4K

– Ok. 30 minutowy film 4K

– Filmowe ujęcia z drona

– Indywidualna galeria online

– Drewniany pendrive z filmami

| obecność fotografa i operatora od przygotowań do 01:00 |

Gold
6999 zł

Zdjęcia

– Ok. 500 obrobionych zdjęć w pełnej jakości

– Zdjęciowa sesja plenerowa w dniu ślubu

– Drewniany pendrive ze zdjęciami

– Indywidualna galeria online

– 100 odbitek wybranych zdjęć

Filmy

– Ok. 4 minutowy teledysk 4K

– Ok. 40 minutowy film 4K

– Filmowe ujęcia z drona

– Indywidualna galeria online

– Drewniany pendrive z filmami

| obecność fotografa i operatora od przygotowań do 01:00 |

WeddingBox

Wybrane przez Was odbitki oraz pendrive dostarczymy w spersonalizowanym,

drewnianym pudełku, które uzupełni naszą współpracę i pozostanie doskonałą

pamiątką Waszego ślubu. 

W zestawie:
– Drewniany WeddingBox z Waszymi imionami oraz datą ślubu

– Drewniany Pendrive z kopią wszystkich materiałów ślubnych (USB 3.0)

– Do 100 – wybranych przez Was – wysokiej jakości odbitek (10cm x 15cm)

Dodatkowe Opcje

przykładowy sklep z produktami SKLEP

600 zł | Filmowe podziękowania dla rodziców

600 zł | Filmowa sesja plenerowa w inny dzień

600 zł | Fotograficzna sesja plenerowa w inny dzień

320 zł | Spersonalizowany, dodatkowy WeddingBox

Wygodna Forma Ratalna

| 30% w dniu podpisania umowy | | 50% w dniu ślubu | | 20% w dniu oddania materiału |

MuszkaWelon
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