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Oferta z dnia 15 maja 2016 r.

W skład pakietu MINI wchodzą:





80 zdjęć obrobionych i wywołanych w formacie 15x23cm (Fuji Cristal Archive Supreme)
Portret A4
DVD z min. 150 fotografiami
Galeria www (rok)

Pakiet obejmuje:



Reportaż z ceremonii zaślubin,
Reportaż z wesela do pierwszego tańca.

Uwaga: Pakiet wyłącznie na terenie Tarnowa i okolicy, oprócz sobót.

W skład pakietu STANDARD wchodzą:





140 zdjęć obrobionych i wywołanych w formacie 15x23cm (Fuji Cristal Archive Supreme)
Portret A4
DVD z min. 250 fotografiami
Galeria www (rok)

Pakiet obejmuje:






Reportaż z przygotowań i błogosławieństwa
Reportaż z ceremonii zaślubin,
Reportaż z wesela do godziny 22:00
Krótka sesja z gośćmi
Sesja plenerowa innego dnia

W skład pakietu EXTRA wchodzą:






160 zdjęć obrobionych i wywołanych w formacie 15x23cm (Fuji Silk Professional)
Portret 30x45cm
3x DVD z min. 350 fotografiami
Galeria www (rok)
Ekskluzywny album fotograficzny na 160 zdjęć (33x33cm)

Pakiet obejmuje:









Reportaż u fryzjera/makijażystki
Reportaż z przygotowań
Reportaż z błogosławieństwa
Reportaż z ceremonii zaślubin,
Reportaż z wesela do godziny 00:30
Krótka sesja z gośćmi
Sesja plenerowa innego dnia

W skład pakietu EXTRA+ wchodzą:







160 zdjęć obrobionych i wywołanych w formacie 15x23cm (Fuji Silk Professional)
3x portret 30x45cm
3x DVD z min. 350 fotografiami
Galeria www (rok)
Ekskluzywny album fotograficzny na 160 zdjęć (33x33cm)
2 albumy (25x25cm) - dla rodziców

Pakiet obejmuje:








Reportaż u fryzjera/makijażystki
Reportaż z przygotowań
Reportaż z błogosławieństwa
Reportaż z ceremonii zaślubin,
Reportaż z wesela do godziny 00:30
Krótka sesja z gośćmi
Sesja plenerowa innego dnia

W skład pakietu PREMIUM wchodzą:










200 zdjęć obrobionych i wywołanych w formacie 15x23cm (Fuji Silk Professional)
25 zdjęć z sesji narzeczeńskiej obrobionych i wywołanych w formacie 15x23cm
Portret 30x45cm
3x DVD z min. 500 fotografiami
Galeria www (rok)
3x prezentacja z podkładem muzycznym (PC & TV)
Ekskluzywny album fotograficzny (33x33cm)
2x albumy (25x25cm) - dla rodziców
Promocja! Kupon o wartości 100 zł na makijaż ślubny w salonie Estetica

Pakiet obejmuje:









Sesja narzeczeńska (randka przed ślubem)
Reportaż u fryzjera/makijażystki
Reportaż z przygotowań
Reportaż z błogosławieństwa
Reportaż z ceremonii zaślubin,
Reportaż z wesela do godziny 00:30
Krótka sesja z gośćmi
Sesja plenerowa innego dnia

Pakiet PREMIUM zawiera w sumie trzy dni zdjęciowe.

W skład pakietu PLENER wchodzą:





50 zdjęć obrobionych i wywołanych w formacie 15x23cm (Fuji Silk Professional)
Portret 30x45cm
DVD z min. 130 fotografiami
Galeria www (rok)

Pakiet obejmuje dzień plenerowy (4-6h) w wybranych lokalizacjach.
Preferujemy dni od pn-pt.

DODATKOWE USŁUGI


Prezentacja multimedialna (diaporama) z podkładem muzycznym - 400 PLN



Prezentacja multimedialna + dodatkowa prezentacja z własnych zdjęć w formie
podziękowania dla rodziców - 600 PLN



Dodatkowa kopia płyty DVD (nadruk na płycie i okładka) - 20 PLN (wydanie jednopłytowe)
lub 30 PLN (wydanie dwupłytowe).



Dodatkowo obrobione zdjęcie wraz z odbitką 15x23cm – 25 PLN/1 szt.



Dodatkowa godzina pracy poza pakietem - 150 PLN



Dodatkowy fotograf - cena zależna od pakietu.



Cały materiał RAW - 900 PLN (pendrive)



Istnieje możliwość wykonania wszelkich dodatków takich jak np.: ramy na zamówienie z
portretem, zdjęcia na płótnie, fotografie w dużych formatach itd.

Zapytania prosimy kierować na adres e-mail lub telefonicznie
(foto@hubertburzawa.com / +48 660-752-937).

Ceny zawierają podatek.
Dla naszych klientów oferujemy zniżki na odbitki Fuji Film.

INNE
Fotoksięgi lub albumy fotograficzne wykonane są z wysokiej klasy materiałów.
Wzory, kolory, tłoczenia, obszycia itd. wybierane są przez Państwa na spotkaniu.
Ceny pakietów nie zawierają ewentualnych kosztów transportu i noclegu. Koszt dojazdu wliczany
jest gdy miejsce zaślubin/pleneru jest oddalone więcej niż 100km od Tarnowa
i wynosi 1.50 PLN/km w obie strony.

