OFERTA - Pakiety Fotografii Ślubnej - SEZON 2020-2021r.
Cześć
Przedkładamy Państwu do wglądu przygotowaną przez Nas ofertę realizacji
reportażu fotograficznego z dnia Ślubu/Wesela, oraz ujętych w składzie
pakietów sesji plenerowych.
Oferta składa się z 5-ciu pakietów do wyboru a każdy z pakietów reprezentuje
zakres wypracowany przez lata praktyki naszej ekipy. Pracujemy pojedynczo
lub parami od 2006 roku. Efektem tej pracy są nasze fotografie, które możecie
oglądać w naszej galerii tutaj:

ZAPRASZAMY DO PRZEJRZENIA OFERTY
I POZDRAWIAMY SERDECZNIE …

OFERTA - Pakiety - SEZON 2020-2021r.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Pakiet MINI, czyli pakiet podstawowy...







Reportaż z ceremonii ślubnej w kościele, lub w USC wraz z życzeniami.
Reportaż z przyjęcia weselnego (bez oczepin)
100-150 zdjęć po unikalnej, autorskiej obróbce na pendrive. Możliwość dodatkowego uzyskania 50 'surowych' zdjęć
(bez obróbki) na życzenie
30 odbitek 15x21cm
Zniżka na każde kolejne zlecenie z naszym udziałem - 3%. Zniżka przysługuje jedynie Parze Młodej.
Sesja Plenerowa tego samego dnia co uroczystość Ślubna - max ok 20 minut. Brak sesji plenerowej w innym dniu.
Niewykorzystana sesja przepada.

Cena pakietu MINI : 2.100zł
Ważne: w tym pakiecie nie ma możliwości wykonania sesji plenerowej innego dnia, niż dzień ślubu/wesela!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. ***Pakiet "Wybierz Sam", czyli pakiet w którym przed oddaniem materiału finalnego Para Młoda sama

dokonuje selekcji zdjęć...
Jak to działa? Zasada jest prosta. Wykonujemy materiał, zmniejszamy rozdzielczość i wysyłamy Młodej Parze jak najszybciej po
weselu w celu wybrania materiału końcowego. Wyboru należy dokonać w ilości nie mniejszej niż 250 zdjęć. Za większą ilość
obowiązuje dopłata(szczegóły poniżej). W tym pakiecie to Para Młoda decyduje ile, i co finalnie otrzymuje od fotografa.










Pełne przygotowania w domu u Pani Młodej. (Czas realizacji nie wcześniej niż od godz. 13:30).
Błogosławieństwo rodziców.
Reportaż z ceremonii ślubnej w kościele, plenerze, lub w USC wraz z życzeniami.
Reportaż z przyjęcia weselnego (czas do końca oczepin - max 1:00 w nocy).
250 zdjęć po unikalnej, autorskiej obróbce + retusz zdjęć portretowych na pendrive, Możliwość uzyskania 100
'surowych' zdjęć (bez obróbki) na życzenie.
Sesja plenerowa w innym, wybranym terminie, w 2-4 różnych lokalizacjach - czas do 3-4 godzin. Pora dnia do
ustalenia. Miejsce sesji plenerowej na podstawie konsultacji z fotografem.
50 DUŻYCH odbitek 15x21cm. Papier dobrej jakości firmy Kodak/Fuji
DODATKOWO: Fotograf w tym pakiecie zobowiązuje się przechowywać tzw. "kopie bezpieczeństwa" fotografii przez
okres 12-stu miesięcy od daty wykonania usługi (w razie zagubienia/utracenia przez Parę Młodą - wypadki losowe).
Cena pakietu "Wybierz Sam": 2.500zł*** + koszt dojazdu (Ełk bez dodatkowych kosztów)

*** W tym pakiecie cena jest uzależniona jedynie od ilości zdjęć. Każde dodatkowe 50 zdjęć to koszt 300zł. Przykładowo
pakiet wynoszący 300zdjęć kosztować będzie 2.800zł. Pakiet na 350zdjęć - 3.100zł, na 5400zdjęć - 3.400zł, 450zdjęć 3.700zł itd... Ilość zdjęć ustala Para Młoda.
Koszt dojazdu - 1zł/km

3. Pakiet STANDARD, czyli pakiet wybierany najczęściej...


Fragment przygotowań w domu u Pani Młodej.






Błogosławieństwo rodziców.
Reportaż z ceremonii ślubnej w kościele, plenerze, lub w USC wraz z życzeniami.
Reportaż z przyjęcia weselnego (wraz z oczepinami maksymalnie do 1:00 w nocy)
350-400 zdjęć po unikalnej, autorskiej obróbce + retusz zdjęć portretowych na pendrive, Możliwość
uzyskania 400 'surowych' zdjęć (bez obróbki) na życzenie
Zniżka na każde kolejne zlecenie z naszym udziałem - 5%. Zniżka przysługuje jedynie Parze Młodej.
Sesja Plenerowa tego samego dnia co uroczystość - max ok 30 minut. Sesja nie jest obowiązkowa.
Niewykorzystana po prostu przepada.
Sesja plenerowa innego dnia niż ślub/wesele - czas ok 3 – 4 godz.(dwie- trzy różne lokalizacje dla





(Czas realizacji nie wcześniej niż od godz. 13:30).

zróżnicowania planów zdjęciowych, pora dnia do ustalenia, miejsce w ustaleniu z wykonawcą).


Sesja nie jest obowiązkowa. Niewykorzystana po prostu przepada.
ZABEZPIECZENIE: Fotograf w tym pakiecie zobowiązuje się przechowywać tzw. "kopie bezpieczeństwa"



DODATEK DO WYBORU (wydruki, fotoalbum, lub fotoksiążka):

fotografii przez okres 3-ech miesięcy od daty wykonania usługi (w razie zagubienia/utracenia przez Parę
Młodą - wypadki losowe).
- 100 DUŻYCH odbitek 15x21cm. Papier dobrej jakości firmy Kodak/Fuji LUB,
- Fotoksiążka Standard - ok 15 rozkładówek (30 stron), gramatura 300g/m3 z najciekawszymi ujęciami z
przygotowań/ślubu/wesela oraz Pleneru - brak możliwości konsultacji układu i treści. Starannie wybrane
i przygotowane przez fotografa LUB,
- Fotalbum Standard - ok 10 rozkładówek (20 stron), gramatura 800g/m3 - z najciekawszymi ujęciami z
przygotowań/ślubu/wesela oraz Pleneru - brak możliwości konsultacji układu i treści. Starannie wybrane
i przygotowane przez fotografa.

Cena pakietu STANDARD bez dodatku: 2.500zł
Cena pakietu STANDARD wraz z dodatkiem: 2.900zł

Pakiet Standard to pakiet najczęściej wybierany ze względu na bazową składową wykonanych

elementów – od przygotowań po oczepiny oraz sesję plenerową innego dnia, oraz wystarczającą ilość
wykonanych fotografii – około 750-800 fotografii ( po edycji + bez edycji.
W pakiecie uzyskują Państwo również dwie opcje:
1. Pakiet wraz z dodatkiem
2. Pakiet bez dodatku.
Prosimy o wskazanie wybranej opcji podczas rezerwacji terminu Państwa Ślubu/Wesela.

4. Pakiet PREMIUM, czyli pakiet dla wymagających...
Ten pakiet zawiera dwóch Fotografów podczas trwania całego dnia Ślubnego












Fragment przygotowań u kosmetyczki/fryzjera (Czas realizacji nie wcześniej niż od godz. 11:30).
Przygotowania w domu u Pani Młodej/u Pana Młodego
Błogosławieństwo rodziców.
Reportaż z ceremonii ślubnej w kościele, plenerze, lub w USC wraz z życzeniami.
Reportaż z przyjęcia weselnego (cza pracy. maks do 1:30 w nocy.)
500-550 zdjęć po unikalnej, autorskiej obróbce + retusz zdjęć portretowych na pendrive, Możliwość uzyskania 600
'surowych' zdjęć (bez obróbki) na życzenie.
Zniżka na każde kolejne zlecenie z naszym udziałem -7%. Zniżka obejmuje również maksymalnie do 1 członka
rodziny Pary Młodej.
Sesja Plenerowa tego samego dnia co uroczystość Ślubna max ok 1 godziny
+ dodatkowa sesja plenerowa w innym, wybranym terminie, w 3-4 różnych lokalizacjach - czas do 4-5 godzin. Pora
dnia do ustalenia.
DZABEZPIECZENIE: Fotograf w tym pakiecie zobowiązuje się przechowywać tzw. "kopie bezpieczeństwa" fotografii

przez okres 12-stu miesięcy od daty wykonania usługi (w razie zagubienia/utracenia przez Parę Młodą - wypadki
losowe).
DODATEK DO WYBORU (wydruki, fotoalbum, lub fotoksiążka):
- 150 DUŻYCH odbitek 15x21cm. Papier bardzo dobrej jakości firmy Kodak/Fuji LUB,
- Fotoksiążka Premium - ok 20 rozkładówek (40 stron), gramatura 300g/m3 z najciekawszymi ujęciami z
przygotowań/ślubu/wesela oraz Pleneru - możliwość konsultacji treści fotoksiążki. Starannie wybrane i
przygotowane przez fotografa/ akceptacja Pary Młodej LUB,
- Fotalbum Premium - ok 15-18 rozkładówek (30-36 stron), gramatura 800g/m3 - z najciekawszymi ujęciami z
przygotowań/ślubu/wesela oraz Pleneru - możliwość konsultacji treści fotoalbumu. Starannie wybrane i
przygotowane przez fotografa/ akceptacja Pary Młodej.

Cena pakietu PREMIUM bez dodatku: 3.150zł
Cena pakietu PREMIUM wraz z dodatkiem: 3.800zł

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pakiet PREMIUM to potężny pakiet Ślubny to pakiet na przygotowanie którego paracuje dla Państwa
dwóch fotografów przez cały dzień Ślubu/Wesela. Od przygotowań po oczepiny oraz sesję plenerową
innego dnia, oraz wystarczającą ilość wykonanych fotografii – około 1100-1200 fotografii ( po edycji
+ bez edycji).
W pakiecie uzyskują Państwo również dwie opcje:
1. Pakiet wraz z dodatkiem
2. Pakiet bez dodatku.
Prosimy o wskazanie wybranej opcji podczas rezerwacji terminu Państwa Ślubu/Wesela.

5. Pakiet EXCLUSIVE, czyli pakiet najwyższych lotów...
Ten pakiet zawiera dwóch Fotografów podczas trwania całego dnia Ślubnego



















Pełne przygotowania u kosmetyczki/fryzjera.
Pełne przygotowania w domu u Pani Młodej.
Uwiecznienie przygotowań u Pana Młodego przez drugiego fotografa.
Błogosławieństwo rodziców.
Reportaż z ceremonii ślubnej w kościele, plenerze, lub w USC wraz z życzeniami.
Życzenia gości (wybrane ujęcia przy kościele, lub na sali weselnej)
Reportaż z przyjęcia weselnego (czas maksymalnie do 3 w nocy.)
Minimum 800 zdjęć po unikalnej, autorskiej obróbce + retusz zdjęć portretowych na pendrive, Możliwość uzyskania
całości (ok 1-2tyś zdjęć) wykonanego materiału (bez obróbki) na życzenie.
2 x Fotoksiążka "Prezent" -są to fotoksiążki z ok. 20 stronami idealnie nadające się na prezent rodzicom Pary Młodej.
Prezentacja zdjęć w prywatnej galerii internetowej przez okres 12-stu miesięcy, lub za dopłatą na okres 24-36
miesięcy.
Multimedialny klip filmowy z wykorzystaniem wykonanych fotografii. Czas filmu - maksymalnie 5-10 minut.
Zniżka na każde kolejne zlecenie z naszym udziałem - 10%. Zniżka obejmuje również maksymalnie do 3 osób z
rodziny Pary Młodej.
Sesja Plenerowa tego samego dnia co uroczystość Ślubna - max ok 1,5 godziny,
+ oraz dwie sesje plenerowe w innych, wybranych terminach w celu maksymalnego zróżnicowania planów
zdjęciowych - wiele lokalizacji, różne pory dnia, czy nocy - możliwość wykonania nawet najtrudniejszych, najbardziej
wymagających sesji plenerowych.
+ Sesja narzeczeńska przed weselem (w cenie) - ok 20-25 zdjęć (możliwy wydruk wielkoformatowy w celu
umieszczenia go za Parą Młodą na sali weselnej).
ZABEZPIECZENIE: Fotograf w tym pakiecie zobowiązuje się przechowywać tzw. "kopie bezpieczeństwa" fotografii

przez okres 24-stu miesięcy od daty wykonania usługi (w razie zagubienia/utracenia przez Parę Młodą - wypadki
losowe).
DODATEK DO WYBORU (wydruki, fotoalbum, lub fotoksiążka):
- 250 DUŻYCH odbitek 15x21cm. Papier najwyższej jakości firmy Kodak LUB,
- Fotoksiążka Exclusive XL - ok 25 rozkładówek (50 stron), gramatura 300g/m3 z najciekawszymi ujęciami z
przygotowań/ślubu/wesela oraz Pleneru - możliwość konsultacji układu i treści fotoksiążki. Starannie wybrane i
przygotowane przez fotografa/ akceptacja Pary Młodej LUB,
- Fotalbum Exclusive XL - ok 20 rozkładówek (40 stron), gramatura 800g/m3 - z najciekawszymi ujęciami z
przygotowań/ślubu/wesela oraz Pleneru - możliwość konsultacji układu i treści fotoksiążki. Starannie wybrane i
przygotowane przez fotografa/ akceptacja Pary Młodej.

Cena pakietu EXCLUSIVE: 6.550zł

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nic dodać nic ująć – Pakiet Exclusive to najpotężniejsza, najbardziej wymagająca i najwyższa z
naszych opcji pakietowych!!! - Tylko dla najbardziej WYMAGAJĄCYCH!

NA KONIEC- GARŚĆ INFORMACJI DODATKOWYCH:
• + Opcjonalnie - Kamerzysta współpracujący z fotografem w dniu wesela: prosimy o kontakt z wyceną indywidualną
zależną od wymagań klienta.
• + Opcjonalnie - Przy każdym pakiecie w którym nie jest to ujęte możliwa jest obecność drugiego fotografa. Nazywamy to
"drugim okiem" podczas waszej ceremonii. Dobór drugiego fotografa zwiększa ilość zdjęć oferowanych Wam w tym dniu, oraz
dodaje inną jakość w wyborze perspektywy (nikt nie fotografuje w identyczny sposób). Wyceny dokonujemy indywidualnie (w
oparciu o wymagania Pary Młodej) i zawiera się w przedziale 800-1500zł dodatkowo. Jeśli jesteście
zainteresowani wzbogaceniem oferty o drugiego fotografa proszę o odnośne info w wiadomości.
• + Opcjonalnie w Każdym pakiecie możliwa jest sesja narzeczeńska (prócz pakietu Exclusive) przed Weselem Dopłata 400500zł.
• + Opcjonalnie w każdym pakiecie (prócz pakietów Mini, Premium oraz Exclusive) możliwe jest uwiecznienie przygotowań
u Pana Młodego - cena to dodatkowe 200zł + koszt dojazdu drugiego fotografa.
• + Opcjonalnie Dodatkowe fotoksiążki/fotoalbumy/wydruki - wyceniamy na życzenie.
• + Opcjonalnie Obecność fotografa w dniu poprawin - 200zł/godzina (Para Młoda otrzymuje do pakietu 100-150
najciekawszych zdjęć dodatkowo przy minimum 3 godzinach pracy fotografa).
• + Opcjonalnie - Każda dodatkowa godzina po maksymalnym czasie pracy fotografa (opisane w każdym z pakietów) 150zł
+ Opcjonalnie - Wynajęcie DRONA (Phantom 4 Pro) Operator wraz z dronem w dniu wesela nagrywa zazwyczaj : wyjście
Pani Młodej z jej domu rodzinnego(miejsca przygotowań), wyjście z kościoła(w trakcie mszy ujęcia kościoła z góry), ujęcia sali
weselnej plus zdjęcie grupowe(w ostatnim przypadku już fotograf na sali operuje dronem) - 500zł

W razie chęci rezerwacji terminu prosimy o podanie danych do umowy Pary Młodej (Imiona, Nazwiska, Adresy, nr. Dowodu
Osobistego, oraz nr tel. ) Umowę wysyłam do podpisania w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Po podpisaniu umowy,
oraz wpłaceniu zaliczki na konto (nr. konta zawsze widnieje w umowie) termin zostaje w 100% zarezerwowany i nie podlega
przejęciu przez żadną inną parę.
Dodatkowe opcje (więcej wydruków, dodatkowe fotoksiążki, lub fotoalbumy, personalizowane pendrive'y itd.) dostępne są na
życzenie.
Możliwa jest także modyfikacja każdego z pakietów (oprócz pakietu standard) i stworzenie tzw. Pakietu indywidualnego. W razie
chęci stworzenia takiego Pakietu wystarczy rozpisać wymagane opcje i wysłać na maila woowphoto@gmail.com ,
lub fototraper@gmail.com - obie skrzynki są połączone. Wyceny dokonamy w ciągu 24-48 godzin od momentu otrzymania
zapytania.

Pozdrawiamy serdecznie,

Rafał i Renata
tel.505641454

http://rafalnowosielski.com/

