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CENNIK
FOTOGRAFIA ŚLUBNA WARSZAWA
2019/2020
Połączenie rożnych stylów w fotografii pozwala stworzyć niezapomniane obrazy.
W szczególnych dniach proponuję wykonanie zdjęć w stylu tradycyjnym - są to zdjęcia pozowane w
ciekawej aranżacji, otoczeniu, zależnie od Państwa oczekiwań, oraz zdjęć spontanicznych, które pozwalają
uchwycić emocje, nastroje, atmosferę towarzyszącą uroczystości.
Oferuję także Państwu dziennikarską fotografię - z przebiegu każdej okazji można stworzyć
fantastyczny reportaż, jedyny i niepowtarzalny - tak jak ten dzień.
Poniżej przedstawiam przykładowe ceny uzależnione od zakresu usługi i liczby odbitek, oczywiście zakres
usług
można
określać
indywidualnie.
Wszystkie
ceny
podane
są
w wartościach brutto.
Rezerwacja terminu następuje po podpisaniu umowy i wpłaceniu zadatku w wysokości 20% ustalonej
kwoty.
CENNIK FOTOGRAFII ŚLUBNEJ – Fotograf Roman Kazanecki

PAKIETY MINI
Pakiet I
Ślub w Urzędzie Stanu Cywilnego – zdjęcia spontaniczne oraz tradycyjne,
Opis – wykonanie zdjęć przed ceremonią, w trakcie ślubu oraz w trakcie składania życzeń
W ramach usługi otrzymają Państwo:
 Pendrive ze zdjęciami w postaci cyfrowej co najmniej 100 zdjęć w tym 20 z pełnym retuszem
Czas realizacji: do 21 dni
Cena: 400 zł brutto
Pakiet II
Ślub – Ceremonia w Kościele – zdjęcia spontaniczne oraz tradycyjne,
Opis – wykonanie zdjęć przed kościołem, w trakcie ślubu oraz w trakcie składania życzeń
W ramach usługi otrzymają Państwo:
 Pendrive ze zdjęciami w postaci cyfrowej co najmniej 120 zdjęć w tym 20 z pełnym retuszem
cena: 500 zł brutto
Czas realizacji do 21 dni
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PAKIETY STANDARD
Pakiet III
Ślub – Ceremonia w kościele lub Urzędzie Stanu Cywilnego oraz przyjęcie/obiad do 3 godzin - zdjęcia
spontaniczne oraz tradycyjne, w trakcie ślubu i przyjęcia bądź obiadu okolicznościowego
Opis – wykonanie zdjęć przed kościołem/USC, w trakcie ceremonii oraz w trakcie składania życzeń i obiadu
okolicznościowego
W ramach usługi otrzymają Państwo:
 4 zdjęcia w formacie 15x21 w mini albumie
 Pendrive ze zdjęciami w postaci cyfrowej, co najmniej 200 zdjęć w tym 30 z pełnym retuszem
Cena: 900 zł brutto
Czas realizacji do 21 dni

Pakiet IV
Ślub i wesele (do oczepin) - Ceremonia w kościele lub Urzędzie Stanu Cywilnego oraz w trakcie wesela
do oczepin - zdjęcia spontaniczne oraz tradycyjne, a także reportaż ze ślubu i wesela
Opis – wykonanie zdjęć przed kościołem/USC, w trakcie ślubu oraz w trakcie składania życzeń i podczas
wesela
W ramach usługi otrzymają Państwo:
 Pendrive ze zdjęciami w postaci cyfrowej co najmniej 400 zdjęć w tym 40 z pełnym retuszem
 Foto-książkę Premium wielkość - 20 cm na 20cm, książka zawiera 20 stron, zdjęcia wydrukowane
są na papierze fotograficznym.
Cena: 1200 zł brutto
Czas realizacji do 31 dni
Pakiet V
Ślub i plener (2 godziny) – zdjęcia spontaniczne oraz tradycyjne w trakcie ceremonii
i zdjęcia w plenerze,
Opis – wykonanie zdjęć przed kościołem/USC, w trakcie ślubu oraz w trakcie składania życzeń oraz zdjęcia
plenerowe, w wybranej aranżacji wykonane w dniu ślubu.
W ramach usługi otrzymają Państwo:
 Pendrive ze zdjęciami w postaci cyfrowe co najmniej 400 zdjęć ( 40 pełny retusz)
 Foto-książkę premium 20na20 (20stron - papier fotograficzny)
cena: 1200 zł brutto
Czas realizacji do 31 dni
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PAKIETY PREMIUM
Pakiet VI
Ślub, plener (w dniu ślubu) i obiad do 3 godzin - zdjęcia spontaniczne oraz tradycyjne w trakcie
ceremonii oraz obiadu i zdjęcia plenerowe
Opis – wykonanie zdjęć przed kościołem/USC, w trakcie ślubu oraz w trakcie składania życzeń i podczas
przyjęcia (obiadu), a także w wybranej aranżacji w Warszawie - w dniu ślubu.
W ramach usługi otrzymają Państwo:
 Foto-książkę premium 20na20 (20stron - papier fotograficzny)
 Pendrive ze zdjęciami w postaci cyfrowej co najmniej 600 zdjęć (50 pełny retusz)
 osobista galeria zdjęć w Internecie w chmurze – na życzenie.
cena: 1600 zł brutto
Czas realizacji do 30 dni
Pakiet VII
Ślub, plener i wesele do oczepin - zdjęcia spontaniczne oraz tradycyjne w trakcie przygotowań, ceremonii
oraz wesela, a także zdjęcia w plenerze
Opis – wykonanie zdjęć w domu Panny Młodej, przed kościołem/USC, w trakcie ślubu oraz w trakcie
składania życzeń i podczas wesela, a także w wybranej aranżacji w Warszawie - w dniu ślubu bądź w innym
uzgodnionym terminie.
W ramach usługi otrzymają Państwo:
 Foto-książkę premiom 25x25 (20 stron – papier fotograficzny)
 Pendrive ze zdjęciami w postaci cyfrowej co najmniej 500 zdjęć ( 50 pełny retusz)
 osobistą galeria zdjęć w Internecie w chmurze – na życzenie
cena: 2000 zł brutto
Czas realizacji do 40 dni

Dodatkowo można zamówić:
 fotoksiażkę
 plakat (duży format),
 dodatkowy album.
W razie wszelkich pytań jak i indywidualnej wyceny usługi proszę o kontakt.
Fotograf Roman Kazanecki
www.kazanecki.pl
tel. +48 505 700 132 lub roman.kazanecki@gmail.com
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