
CENNIK – FOTOGRAF L UBNY OLSZTYNŚ
• Pakiet A – Dom, Ceremonia, Wesele, zdjęcia obrobione JPG do 200szt. – 1900 zł

• Pakiet B – Dom, Ceremonia, Wesele, zdjęcia obrobione JPG do 300 szt., odbitki 200 szt. – 2100 zł

• Pakiet C – Dom, Ceremonia, Wesele, sesja, zdjęcia obrobione JPG do 500 szt. – 2300 zł

• Pakiet D – Dom, Ceremonia, Wesele, sesja, zdjęcia obrobione JPG do 500 szt., odbitki 200 szt. – 

2500 zł

• Pakiet E – Pakiet D + fotoksiążka – 2750 zł

• Pakiet F – Pakiet E + sesja narzeczeńska- 2900 zł

• Prezent – zdjęcia A4 w ramce i galeria online

• Na życzenie darmowa godzinna sesja studyjna przed ślubem w dowolnym terminie.

• Cennik szczegółowy jako dodatek do pakietów: 

• Obróbka zdjęć -1 zł/szt. do 200szt. następne – 0,50 zł/szt. powyżej 500 następne po 0,50 zł/szt.

• Odbitki 15cm x 10cm 100 szt – 80 zł (inne do uzgodnienia)

• Album na zdjęcia 200 szt. – 40 zł inne do uzgodnienia.

• Fotoksiążka – pierwsza 250 zł następne 150 zł (ten sam projekt)

• Tło i dodatki, gadżety do Fotoflirtu – 200 zł

• Sesja narzeczeńska plenerowa – 350 zł

• Sesja ślubna plenerowa – 600 zł

• Sesja studyjna – 200 zł

• Możesz modyfikować pakiety wg własnego uznania. Ceny do negocjacji.
Możliwe własne pomysły. Wszystko do uzgodnienia.
Dojazd cała Polska od 80 gr/km. W Olsztynie dojazd bezpłatny. Możesz dodatkowo uwiecznić 
wizytę u fryzjera, wizażystki, wieczór kawalerski, panieński. Zachęcamy do spotkania, gdzie 
można zaprezentować album, fotoksiążkę i omówić ofertę.

tel.: 511 345 190, email: info@fotoartim.com

Oferta może być rozszerzona o dodatkowe składniki wg własnego pomysłu.
Możemy dodać reportaż z wizyty u fryzjera, u wizażystki, manikiurzystki itd. itd.
Bardzo przydatną jest próbna sesja przed ślubem. Może odbyć się w studiu lub w plenerze.
Bez szykownego ubioru. Słuzy zmniejszeniu dystansu między parą młodą a fotografem. Można 
omówić sposoby ustawiania się pozowania podczas ceremonii, podczas pierwszego tańca na 
sesji plenerowej.
Obniża to stress, dodaje pewności siebie w dniu ślubu. Możemy zapamietać choć parę 
wskazówek czy zapewnimy sobie dużo więcej dobrych ujęć podczas realizacji reportażu. Nie 
przegapimy najważniejszych momentów bez których nie może istnieć reportaż ślubny.

mailto:info@fotoartim.com


ELEGANCKIE ETUI
Zdjęcia otrzymasz na pendrivie w eleganckim etui

https://slubnefoto.olsztyn.pl/cennik/
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