DZIEŃ DOBRY!
Bardzo się cieszę, że moje zdjęcia zwróciły Waszą uwagę.
Bierzecie ślub, gratuluję! Przed Wami piękny czas.
I wiele decyzji do podjęcia więc dla ułatwienia przybliżę nieco szczegóły naszej współpracy.
− W dniu ślubu staram się być niezauważalna i nie ingeruję w przebieg wydarzeń.
− Mini plener to krótka sesja, trwa około 20 minut i wykonujemy ją w odległości spacerowej od miejsca przyjęcia.
Oczywiście jeśli czas i pogoda na to pozwolą.
− Na Wasze życzenie wykonamy pozowane zdjęcia portretowe z rodziną i przyjaciółmi.
− Cena reportażu zawiera już koszt dojazdu. Jedynie podczas sesji poślubnej i narzeczeńskiej koszt dojazdu jest dodatkowy.
− Jeśli wyrazicie zgodę na wykorzystanie wizerunku otrzymacie ode mnie rabat. W końcu bez możliwości obejrzenia moich zdjęć
nie byłoby Was tutaj.
− 2 miesiące po ślubie otrzymujecie komplet zdjęć w formie elektronicznej na pendrive i pudełko z wydrukowanymi odbitkami.
− Do 14 dni po ślubie udostępnię zwiastun w Waszej galerii – około 30 zdjęć z najważniejszych momentów.
− Aby podpisać umowę proponuję spotkać się przy kawie i spokojnie porozmawiać. Jeśli dzieli nas duża odległość lub jesteście
mocno zajęci porozmawiajmy online a umowę podpiszemy zdalnie.
− Rezerwacja terminu następuje po podpisaniu umowy i wpłacie zadatku w wysokości 10%, który jest płatny przelewem.

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 na pendrivie.
− Eleganckie pudełko z 80 wydrukowanymi odbitkami.
− Prywatną galerią internetową na 6 miesięcy.
− Zwiastun – 30 ujęć w galerii do 14 dni po ślubie.
− Highlights – film stworzony z najważniejszych zdjęć.

Cena: 3000 zł
Wyrażając zgodę na publikację zdjęć otrzymacie rabat 100 zł
*do 13 godzin pracy fotografa

Poślubna sesja zdjęciowa
Na sesję umawiamy się kilka dni po ślubie. Możemy się
spotkać w pobliskim mieście, dworku, lesie, nad
jeziorem, rzeką lub przy starym młynie. 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 godziny. Spotykamy się
w okolicy zachodu lub wschodu słońca, wtedy światło
jest najpiękniejsze. Wybieramy od jednej do trzech
lokalizacji. Otrzymacie 80 starannie wybranych ujęć
i 40 dodatkowych odbitek w pudełku.

Cena: 800 zł*
Cena sesji wyjazdowej ustalana jest indywidualnie*

Sesja narzeczeńska
To świetny „lodołamacz” i dobra okazja, aby
oswoić się z aparatem fotograficznym. W dniu
ślubu moja obecność nie będzie Was już
stresowała. Przekonacie się też, że sesja to dobra
zabawa. A zdjęcia możecie wykorzystać na wiele
sposobów - do dekoracji, księgi gości, zaproszeń
czy podziękowań.
Czas trwania sesji to 1 godzina w jednej lokalizacji.
Otrzymacie

40

ujęć

w galerii

internetowej

i 20 dodatkowych odbitek w pudełku.

Cena: 400 zł*
Jeśli korzystacie ze wszystkich wcześniejszych usług cena sesji to 300zł

Album
Zdjęcia w albumie drukowane są na grubych, sztywnych
kartach o pięknej, jedwabnej strukturze. To nowoczesna
i bardzo trwała forma. Wielkość albumu to 30x30cm
a grubość to 20 kart. Sami decydujecie o wyglądzie
albumu mając do wyboru miękkie materiały, tkaniny,
ekoskóry i welur. Na okładkę możecie wybrać zdjęcie,
grawer lub tłoczenie. Projekt przesyłam Wam przez
specjalny program online, który umożliwia modyfikacje.
Macie więc pełną kontrolę nad jego finalnym wyglądem.
Album najlepiej obejrzeć osobiście na spotkaniu, dotknąć
i przekonać się o jego jakości. Pamiętajcie, że to Wasz
pierwszy album rodzinny i pamiątka na lata.

Cena: 600 zł

www.natalianowinska.com

fotografia@natalianowinska.com

