Sesja ślubna w studio dla 2- 4 osób
Produkt

15 zdjęć na CD
wybiera fotograf

druk zdjęć

oprawa passe-partout

okładka do albumu

Czas trwania

13x18 cm - 4 zł/szt
18x24 cm - 5 zł/szt

25 zł - 13x18
35 zł - 18x24

45 minut - 60 min

13x18 cm - 4 zł/szt
18x24 cm - 5 zł/szt

25 zł - 13x18
35 zł - 18x24

45 minut - 60 min

13x18 cm - 4 zł/szt
18x24 cm - 5 zł/szt

5 zł - 13x18
35 zł - 18x24

45 minut - 60 min

10×15 cm 0,88 zł brutto /szt
sesja promocyjna z
odstąpieniem praw
ochrony wizerunku zdjęcia
z logo

13×18 cm 1,89 zł brutto /szt
450 zł
15×21 cm 2,19 zł brutto /szt
20×30 cm 8,99 zł brutto /szt

10×15 cm 0,88 zł brutto /szt
sesja zwykła - zdjęcia z
logo

13×18 cm 1,89 zł brutto /szt
650 zł
15×21 cm 2,19 zł brutto /szt
20×30 cm 8,99 zł brutto /szt

10×15 cm 0,88 zł brutto /szt
sesja z wykupieniem praw
99 zł/1 zdjęcie minimalne zamówienie 5
autorskich majątkowych
zdjęć
zdjęcia bez logo

13×18 cm 1,89 zł brutto /szt
15×21 cm 2,19 zł brutto /szt
20×30 cm 8,99 zł brutto /szt-

Sesja ślubna w studio dla 5 – 8 osób
Produkt

15 zdjęć na CD
wybiera fotograf

druk zdjęć

oprawa passe-partout

okładka do albumu

Czas trwania

4 zł - 13x18
5 zł - 18x24

25 zł - 13x18
35 zł - 18x24

60 minut

4 zł - 13x18
5 zł - 18x24

25 zł - 13x18
35 zł - 18x24

60 minut

4 zł - 13x18
5 zł - 18x24

5 zł - 13x18
35 zł - 18x24

60 minut

10×15 cm 0,88 zł brutto /szt
sesja promocyjna z
odstąpieniem praw
ochrony wizerunku zdjęcia
z logo

13×18 cm 1,89 zł brutto /szt
550 zł
15×21 cm 2,19 zł brutto /szt
20×30 cm 8,99 zł brutto /szt

10×15 cm 0,88 zł brutto /szt
sesja zwykła - zdjęcia z
logo

13×18 cm 1,89 zł brutto /szt
750 zł
15×21 cm 2,19 zł brutto /szt
20×30 cm 8,99 zł brutto /szt

10×15 cm 0,88 zł brutto /szt
sesja z wykupieniem praw
109 zł/1 zdjęcie minimalne zamówienie 5
autorskich majątkowych
zdjęć
zdjęcia bez logo

13×18 cm 1,89 zł brutto /szt
15×21 cm 2,19 zł brutto /szt
20×30 cm 8,99 zł brutto /szt

Sesja ślubna w plenerze w innym dniu niż ślub
Każde zdjęcie indywidualnie reżyserowane, z retuszem
W celu ustalenia dogodnego terminu prosimy o dokonanie rezerwacji pod nr 61 852 99 21
Przy podpisywaniu umowy obowiązuje przedpłata.

Produkt

Sesja ślubna w plenerze

Sesja ślubna w plenerze

Pojedyncze ujęcie

Ceny

1 800 zł

2 500 zł

175 zł

Ilość zdjęć

20 zdjęć

40 zdjęć

1 zdjęcie

Format

Papier

zapis cyfrowy
dodatkowo
płatny

40

18x24 cm, zdjęcia oprawione w
passe-partout i album

specjalny papier
portretowy firmy
Kodak, zdjęcia z
logo

75 zł/ ujęcie

60

18x24 cm, zdjęcia oprawione w
passe-partout i album

specjalny papier
portretowy firmy
Kodak

75zł/ujęcie

4 na każde zdjęcie

18x24 cm, zdjęcia oprawione w
passe-partout i album

specjalny papier
portretowy firmy
Kodak

75zł/ujęcie

Ilość ujęć do wyboru

Fotoksiążka
W celu ustalenia dogodnego terminu prosimy o dokonanie rezerwacji pod nr 61 852 99 21
Przy podpisywaniu umowy obowiązuje przedpłata

FOTOKSIĄŻKA

ILOŚĆ STRON

ROZMIAR M

ROZMIAR L

ROZMIAR XL

dopłata za

dopłata za

cena za układ i wydruk,
cena sesji liczona osobno

81-100 stron -240-300 zdjęć

671,00 zł

821,00 zł

881,00 zł

płótno 0 zł

15,00 zł

cena za układ i wydruk,
cena sesji liczona osobno

141-160 stron - do 400 zdjęć

752,00 zł

932 zł

992,00 zł

płótno 0 zł

15,00 zł

cena za układ i wydruk,
cena sesji liczona osobno

181-200 stron -do 500 zdjęć

806,00 zł

1 006 zł

1 066,00 zł

płótno 0 zł

15,00 zł

Reportaże ślubne - części składowe - sam wybierasz co wchodzi do pakietu
W celu ustalenia dogodnego terminu prosimy o dokonanie rezerwacji pod nr 61 852 99 21
Przy podpisywaniu umowy obowiązuje przedpłata

Produkt

wersja albumowa -bez płyty

wersja cyfrowa - bez zdjęć

Dojazd do klienta

Czas trwania

reportaż z USC

590 zł - 50 zdjęć w formacie 13x18 cm
wydrukowanych i oprawionych w album
introligatorski

900 zł do 100 zdjęć w zapisie cyfrowym w formacie 20x30
cm , 300 dpi, jpg

Poznań – gratis
Poza Poznań –
kilometrówka z dnia
sesji

do 1 h

reportaż z USC z
elementami pleneru w
ponliżu Urzędu - np.
Poznań - stary rynek i
okolice

Poznań – gratis
790 zł - 50 zdjęć w formacie 13x18 cm
1200 zł do 100 zdjęć w zapisie cyfrowym w formacie 20x30
wydrukowanych i oprawionych w album
cm , 300 dpi, jpg
introligatorski

reportaż z ślubu
Kościelnego

790 zł - 50 zdjęć w formacie 13x18 cm
1500 zł do 200 zdjęć w zapisie cyfrowym w formacie 20x30
wydrukowanych i oprawionych w album
cm, 300 dpi, jpg
introligatorski

reportaż ze ślubu
990 zł - 50 zdjęć w formacie 13x18 cm
kościelnego z elementami wydrukowanych i orawionych w album
pleneru w pobliżu Kościoła
introligatorski

reportaż z przygotowań do 590 zł - 50 zdjęć w formacie 13x18 cm
ślubu - błogosławieństwo, wydrukowanych i oprawionych w album
atmosfera domów
introligatorski

reportaż z przyjęcia
weselnego

590 zł - 50 zdjęć w formacie 13x18 cm
wydrukowanych i oprawionych w album
introligatorski

Poza Poznań –
kilometrówka z dnia
sesji

do 2 h

Poznań – gratis
Poza Poznań –
kilometrówka z dnia
sesji

do 2 h

Poznań – gratis
Poza Poznań –
kilometrówka z dnia
sesji

do 3 h

500 zł do 100 zdjęć w zapisie cyfrowym w formacie 20x30
cm , 300 dpi, jpg

Poznań – gratis
Poza Poznań –
kilometrówka z dnia
sesji

do 1 h - uwaga - jeśli domy pana
młodego i pani młodej są oddalone
od siebie powyżej 30 min jazdy
samochem - dodatkowa dopłata
200 zł - za wynajęcie drugiego
fotografa

900 zł do 100 zdjęć w zapisie cyfrowym w formacie 20x30
cm , 300 dpi, jpg

Poznań – gratis
Poza Poznań –
kilometrówka z dnia
sesji

praca fotografa do godz 22.00 Każda
kolejna dodatkowo płatna 120 zł/ h

1700 zł do 300 zdjęć w zapisie cyfrowym w formacie 20x30
cm, 300 dpi, jpg

plener w tym samym dniu

1200 zł - 20 zdjęć wybranych z 40 zdjęć
opracowanych graficznie oprawionych w
album introligatorski

1500 zł - zapis 40 najpiękniejszych zdjęć, opracowanych
graficznie, z retuszem w formacie 30x40 cm 350 dpi zapis
TIFF

2500 zł - 100 zdjęć w formacie 18x24 cm
pakiet luksusowy - cały
wydrukowanych i oprawionych w album 2900 zł - minimalnie 300 zdjęć w formacie 20x30 cm , 300
dzień - od przygotowań do
introligatorski indywidualnie
dpi, jpg
oczepin ( do godz 24)
projektowany

plener dodatkowy w inny dzień - patrz tabelka powyżej

W celu ustalenia dogodnego terminu prosimy o dokonanie rezerwacji
pod nr 61 852 99 21
Przy podpisywaniu umowy obowiązuje przedpłata

Zdjęcia do zaproszeń, zawiadomień, podziękowań ze zdjęciem
Studyjne zdjęcia portretowe na zaproszenia i zawiadomienia ślubne
Podziękowania ze zdjęciem z Państwa ślubu w formacie pocztówkowym

Ilość

Cena

Projekt zaproszenia

50 sztuk w formacie
pocztówkowym

179 zł
Cena zawiera:
wykonanie portretu fotograficznego lub
opracowanie powierzonej fotografii

3 projekty do wyboru

Każde następne

2,50 zł/szt.

-

Poznań – gratis
Poza Poznań –
kilometrówka z dnia
sesji

do 2 h

Poznań – gratis
Poza Poznań –
kilometrówka z dnia
sesji

praca fotografa do godz 24.00 Każda
kolejna dodatkowo płatna 120 zł/ h jeśli domy państwa młodych są
oddalone powyżej 30 min jazdy
samochem - dodatkowa dopłata
200 zł - za wynajęcie drugiego
fotografa

W cenie

Dojazd do
klienta

introligatorski Poznań – gratis
album firmowy
plus CD do
Poza Poznań –
przeglądania na kilometrówka z
komputerze
dnia sesji

introligatorski Poznań – gratis
album firmowy
plus CD do
Poza Poznań –
przeglądania na kilometrówka z
komputerze
dnia sesji

introligatorski Poznań – gratis
album firmowy
plus CD do
Poza Poznań –
przeglądania na kilometrówka z
komputerze
dnia sesji

Kopia zdjeć
plenerowych
bez
wykupionych
plików

Kopia zdjeć plenerowych
bez wykupionych plików

13×18 cm 25
zł/szt
18x24 cm 25
zł/szt

10×15 cm
0,88 zł brutto /szt.
13×18 cm
1,89 zł brutto /szt.
15×21 cm
2,19 zł brutto /szt.
20×30 cm
8,99 zł brutto /szt.

13×18 cm 25
zł/szt
18x24 cm 25
zł/szt

10×15 cm
0,88 zł brutto /szt.
13×18 cm
1,89 zł brutto /szt.
15×21 cm
2,19 zł brutto /szt.
20×30 cm
8,99 zł brutto /szt.

13×18 cm 25
zł/szt
18x24 cm 25
zł/szt

10×15 cm
0,88 zł brutto /szt.
13×18 cm
1,89 zł brutto /szt.
15×21 cm
2,19 zł brutto /szt.
20×30 cm
8,99 zł brutto /szt.

nadruk na płótnie

25,00 zł

25,00 zł

25,00 zł

stempel

160,00 zł

160,00 zł

160,00 zł

etui na album

kopia albumu

M - 100 zł
L - 120 zł
XL - 140 zł

album 2 M 671 zł album
album 3 M i kolejny - 469 zł
album 2 L 821 zł album
album 3 L i kolejny - 575 z
album 2 XL 881 zł album
album 3XL i kolejny - 616 zł

M - 100 zł
L - 120 zł
XL - 140 zł

M - 100 zł
L - 120 zł
XL - 140 zł

album 2 M 671 zł album
album 3 M i kolejny - 469 zł
album 2 L 821 zł album
album 3 L i kolejny - 575 z
album 2 XL 881 zł album
album 3XL i kolejny - 616 zł

album 2 M 671 zł album
album 3 M i kolejny - 469 zł
album 2 L 821 zł album
album 3 L i kolejny - 575 z
album 2 XL 881 zł album
album 3XL i kolejny - 616 zł

