DZIEŃ DOBRY!
Bierzecie ślub, gratuluję! I bardzo się cieszę, że zainteresowały Was moje zdjęcia.
Przed Wami piękny czas i dużo decyzji do podjęcia. Dlatego moja oferta jest prosta.
Wcześniej opowiem Wam nieco o naszej współpracy.
Jak fotografuję? W dniu ślubu staram się nie ingerować w przebieg uroczystości i być jak najbardziej niewidoczna. Zależy mi na
tym aby zdjęcia były spontaniczne i naturalne. Wyjątkiem jest plener gdzie oraz pozowane zdjęcia z rodziną i przyjaciółmi, jeśli o
takie mnie poprosicie. W dniu ślubu zabieram Was na mini plener w dniu ślubu. To krótka sesja, trwa około 20 minut i
wykonujemy ją w odległości spacerowej od sali weselnej.
Poniższa oferta zawiera już koszt dojazdu w dniu ślubu. Jedynie podczas sesji poślubnej i narzeczeńskiej koszt dojazdu leży po
Waszej stronie. Album ślubny możecie obejrzeć na spotkaniu i macie pełną kontrolę nad jego finalnym wyglądem. Jeśli wyrazicie
zgodę na wykorzystanie wizerunku otrzymacie rabat w wysokości 200 zł. Możliwość publikacji jest dla mnie bardzo ważna.
Jak zarezerwować termin? Pełna rezerwacja następuje po podpisaniu umowy i wpłacie zadatku w wysokości 10%, który jest płatny
przelewem. Aby podpisać umowę najlepiej spotkać się, wypić kawę i spokojnie porozmawiać. Jeśli dzieli nas duża odległość lub
jesteście mocno zajęci, porozmawiajmy przez skype a umowę podpiszmy zdalnie.

P.S. Czy wiecie, że po ślubie zostaną wspomnienia, zdjęcia, film i obrączki?
Warto zadbać aby były najpiękniejsze…

REPORTAŻ W DNIU ŚLUBU*
Co obejmuje?
− Przygotowania do ceremonii.
− Uroczystość ślubu.
− Przyjęcie weselne do końca oczepin (około 1.00).
− Krótka sesja plenerowa w dniu ślubu.

Co otrzymacie?
− Minimum 500 zdjęć opowiadających historię Waszego ślubu.
− Pendrive ze wszystkimi zdjęciami.
− Pokaz slajdów stworzony z najlepszych ujęć.
− Prywatną galerią internetową na 6 miesięcy.
− Eleganckie pudełko z 80 wydrukowanymi zdjęciami.

Cena: 3000 zł
Wyrażając zgodę na publikację zdjęć otrzymacie rabat 200 zł
*do 14 godzin pracy fotografa

Poślubna sesja zdjęciowa
Na sesję poślubną umawiamy się na kilka dni
po ślubie. Możemy ją wykonać zarówno blisko
Waszego domu, w pobliskim mieście, lesie, nad
rzeką. Wiele magicznych miejsc kryje się tak
blisko. Możemy też wyjechać w góry lub na
mazury. A może macie jakiś „swój” zakątek w
Europie? Plener ślubny jest raz w życiu. Jestem
otwarta na Wasze marzenia. Czas trwania sesji
to około 3-4 godziny. Otrzymacie około 80
starannie wybranych zdjęć.

Cena: 800 zł

Album
Fotoalbum to nowoczesna forma albumu. Zdjęcia
są drukowane na grubych kartach. Jego format to
30x30cm a grubość - 20 kart. Sami wybierzcie
kolor, okładkę i ulubione zdjęcia. Album najlepiej
obejrzeć osobiście na spotkaniu, dotknąć, sprawdzić
jego jakość i wtedy zdecydować. To Wasz pierwszy
album rodzinny. To piękna, trwała i ponadczasowa
oprawa dla Waszych zdjęć a goście zaniemówią z
wrażenia gdy go obejrzą.

Cena: 500 zł

Sesja narzeczeńska
To dobra okazja, aby poznać się z aparatem
fotograficznym

i

przełamać

pierwsze

lody.

W dniu ślubu aparat nie będzie niepotrzebnie
stresował,

podobnie

jak

moja

obecność.

Przekonacie się, że sesja to zabawa. A zdjęcia
możecie wykorzystać do zaproszeń, księgi gości
czy podziękowań dla rodziców. Lub po prostu
zachować dla siebie. Sesja trwa około 1,5h i
odbywa się w jednej lokalizacji. Otrzymacie
około 40 zdjęć.

Cena: 400 zł
(Cena sesji samodzielnej, bez korzystania z usług fotografii ślubnej 500 zł)

www.natalianowinska.com
fotografia@natalianowinska.com
510 387 715

