
Cześć! 
      fajnie że tu jesteście :)

Drodzy narzeczeni, jest nam bardzo miło, 
że nasze prace zwróciły Waszą uwagę 
a skoro tu jesteście. to znaczy, że też 
planujecie swój wyjątkowy dzień.



TO MY :)

JesteJesteśmy duetem w pracy 
oraz w życiu. Dzięki temu, że 
doskonale się znamy, bardzo 
intuicyjnie i miło się nam 
razem współpracuje. 

Rozumiemy się dosłownie bez 
słów - naprawdę :) Wystarczy 
jejedno spojrzenie podczas 
reportażu i już wiemy co 
druga osoba ma na myśli.
W związku z tym, że oboje 
mamy bzika na punkcie tego 
co robimy - szanujemy 
nawzajem swoją pracę i 

cenimy każdy kadr i klatkę 
wypełniającą nasz reportaż. 
Dlatego zależy nam na tym, 
ababy idealnie i płynnie ze sobą 

współpracować.



Pakiet 1
(2000zł)

>Fotoreportaż od ceremoni 
ślubnej do oczepin

>200 zdjęć reportażowych po 
autorskiej obróbce graficznej

>Galeria >Galeria on-line ważna 6 
miesięcy

>Zdjęcia w pełnej 
rozdzielczości wysłane w 

wygodnej paczce do pobrania 



Pakiet 2
(3000zł)

>Fotoreportaż od przygotowań 
do oczepin

>350 zdjęć reportażowych po 
autorskiej obróbce graficznej

>>Prywatna Galeria on-line
zabezpieczona hasłem 
ważna 6 miesięcy

>Mini plener w dniu ślubu 

>Drewniany pendrive 

>50 >50 odbitek w rozmiarze 15x21cm 
w presonalizowanym drewnianym 

pudełku z grawerem





OPCJE
- Drewniane grawerowane pudełko

 + USB + 50 odbitek - 300zł
(Zdjęcia po lewej stronie)

-Zestaw fotoalbum (album 30 x 30 cm w boksie 
z akrylowym okienkiem + pendrive - 800zł)

(Z(Zdjęcia po prawej stronie)

- Sam fotoalbum z akrylem 30 x 30 cm 
10 rozkładówek - 450zł

- Sesja narzeczeńska min 30 ujęć - 500zł

- Plener ślubny innego dnia w obrębie Łodzi 
min. 40 ujęć - 800zł

- - Pendrive 16gb w stylowym pudełeczku 
dopasowanym do albumu z grawerem - 200zł

- Zestaw 3 MAX
(3x album 30 x 30 cm z akrylowym okienkiem)

1400zł

- BOX na album + pendrive usb 3.0 16gb- 350zł



OFERTA FILMOWA

Pakiet 1
(2000zł)

>Nagrania od ceremonii ślubnej do 
oczepin

>Długość filmu do 30 minut

>G>Gotowy materiał do pobrania ważny 
przez 1 miesiąc!

Wszystkie filmy realizowane w rozdzieloczości FullHD 1080p

Wykonujemy również skrót całego dnia w formie klipu o długości 10 minut
w cenie 1000zł



OFERTA FILMOWA
Wszystkie filmy realizowane w rozdzieloczości FullHD 1080p

Pakiet 2
(3000zł)

>Nagrania od przygotowań do oczepin

>Długość filmu do 60 minut

>Klip weselny o długości do 4 minut

>Gotowy materiał do obejrzenia
  on-line na naszej stronie 

w prywatnej galerii chronionej hasłem 

Dostęp ważny przez 6 miesięcy!



OFERTA FILMOWA

Pakiet 3
(4000zł)

>Nagrania od przygotowań do oczepin

>Długość filmu do 90 minut

>Klip weselny o długości do 4 minut

>Filmowanie pleneru ślubnego

>G>Gotowy materiał do pobrania ważny 
przez 6 miesięcy!

>Gotowy film oddany na przenośnej 
pamięci w eleganckim pudełeczku

w przypadku zamawiania pakietu foto+film cena niższa o 250zł

Wszystkie filmy realizowane w rozdzieloczości FullHD 1080p

Drugi operator                                                - 800zł
Podziękowania dla rodziców                       - 700zł
Filmowanie pleneru ślubnego innego dnia - 600zł


