
 

 

Pakiet  w ramach którego zapewniamy : 

 Obecność fotografa w czasie przygotowań przedślubnych (w domu Pani Młodej lub Pana 

Młodego) oraz rejestrację błogosławieństwa i wyjścia do kościoła.  

 Fotoreportaż z ceremonii zaślubin w kościele lub USC, składanie życzeń, przyjęcie weselne wraz z 

oczepinami.  

  w dowolnie wybranym przez Państwa terminie – 2 lokalizacje 

W ramach pakietu otrzymują Państwo : 

 Pełną dyspozycyjność fotografa na okres trwania zaślubin i uroczystości weselnych oraz w trakcie 

pleneru. 

 Elektroniczny album zdjęciowy na płycie DVD zawierający przetworzone i obrobione cyfrowo 

wybrane fotografie (ok. 200szt.) – spersonalizowana okładka płyty, wszystkie pozostałe fotografie 

w plikach nef-cyfrowy negatyw.   

  – Format 30x30 – 60 stron (écru lub czarne) - okładka z eko-skóry, 

tekstylna lub albumowa – w albumie 60 fotografii w formacie 15x23 – album o wartości 250zł. 

 

– Format 30x30 - Fotoksiążka PRO, 36 stron (18 kartek), 300g/m2 

 Możliwość zamówienia dodatkowo małych pamiątkowych albumików dla rodziny oraz 

Fotoksiążki. 

Koszt podstawowy : 1700 pln 

Pakiet  w ramach którego zapewniamy : 

 Obecność fotografa w czasie przygotowań przedślubnych (w domu Pani Młodej lub Pana 

Młodego) oraz rejestrację błogosławieństwa i wyjścia do kościoła.  

 Fotoreportaż z ceremonii zaślubin w kościele lub USC, składanie życzeń, przyjęcie weselne do 

oczepin włącznie. 

  w dowolnie wybranym przez Państwa terminie – 1 lokalizacja 

W ramach pakietu otrzymują Państwo : 

 Pełną dyspozycyjność fotografa na okres trwania zaślubin i uroczystości weselnych.  

 Elektroniczny album zdjęciowy na płycie DVD zawierający przetworzone i obrobione cyfrowo 

wybrane fotografie (ok. 200szt.) – spersonalizowana okładka płyty, wszystkie pozostałe fotografie 

w plikach nef-cyfrowy negatyw.   

  – Format 30x30 – 40 stron (écru lub czarne) - okładka z eko-skóry, tekstylna lub 

albumowa – w albumie 40 fotografii w formacie 15x23 – album o wartości 200zł. 

 

– Format 30x30 - Fotoksiążka PRO, 22 strony (11 kartek), 300g/m2 

Koszt podstawowy : 1400 pln 



 

 

 

Pakiet  w ramach którego zapewniamy : 

 Fotoreportaż z ceremonii zaślubin w kościele lub USC, składanie życzeń, przyjęcie weselne do 

oczepin włącznie.  

  w dowolnie wybranym przez Państwa terminie (1 plener) 

W ramach pakietu otrzymują Państwo : 

 Pełną dyspozycyjność fotografa na okres trwania zaślubin i uroczystości weselnych (ok 9 godzin 

pracy).  

 Elektroniczny album zdjęciowy na płycie DVD zawierający przetworzone i obrobione cyfrowo 

wybrane fotografie – spersonalizowana okładka płyty (ilość fotografii ok. 250szt – w tym 20 

plenerowych) 

Koszt podstawowy : 1100 pln 

 

Pakiet  w ramach którego zapewniamy : 

 Fotoreportaż z ceremonii zaślubin w kościele lub USC, składanie życzeń, przyjęcie weselne do 

oczepin włącznie. 

  w dniu ślubu 

W ramach pakietu otrzymują Państwo : 

 Pełną dyspozycyjność fotografa na okres trwania zaślubin i uroczystości weselnych oraz w trakcie 

pleneru (ok 8 godzin pracy).  

 Elektroniczny album zdjęciowy na płycie DVD zawierający przetworzone i obrobione cyfrowo 

wybrane fotografie – spersonalizowana okładka płyty (ilość fotografii ok. 200szt – w tym 15 

plenerowych) 

Koszt podstawowy : 1000 pln 

 

Pakiet  w ramach którego zapewniamy : 

 Fotoreportaż z ceremonii zaślubin w kościele lub USC, składanie życzeń, przyjęcie weselne do 

godz. 20:00.  

W ramach pakietu otrzymują Państwo : 

 Pełną dyspozycyjność fotografa na okres trwania zaślubin i uroczystości weselnych (ok 5 godzin 

pracy).  

 Elektroniczny album zdjęciowy na płycie DVD zawierający przetworzone i obrobione cyfrowo 

wybrane fotografie (ilość ok.100szt) 

Koszt podstawowy : 800 pln 

 



 

 : 

 Zlecenie realizacji sesji plenerowej, zarówno w dniu zaślubin, jak również w innym dogodnym 

terminie (np. brak czasu w dniu ślubu, niedogodna pogoda, sesja wyjazdowa - inne miejsce 

realizacji niż uroczystości weselne, itp.)  

 Szacunkowy czas trwania sesji foto - 2 do 5 godzin (w zależności od potrzeb).  

W ramach dodatku otrzymują Państwo : 

 Pełną dyspozycyjność fotografa na okres trwania sesji  

 Elektroniczny album zdjęciowy na płycie DVD jako dodatek do zdjęć weselnych (ilość fotografii 

ok.20-40szt w zależności od czasu trwania sesji, liczby plenerów) 

Dodatkowo polecamy : 

 Możliwość wykonania indywidualnych albumów zdjęciowych - odbitki 13x18 lub 15x21 cm  w 

ozdobnej okolicznościowej oprawie (opcja ustalana indywidualnie).  

koszt od 300 do 500 pln 

 : 

 Przy pakietach możliwość wykonania 

pamiątkowego albumu z fotografiami, opcja ustalana jest indywidualnie a przykładowe koszty 

kształtują się następująco. 

 Odbitki w formacie na wysokiej jakości papierze  

13x18 – 0,60zł 

15x21 – 1,00zł 

15x23 – 1,50zł 

 Album zdjęciowy z białymi lub czarnymi kartami, przekładanymi pergaminem 

Format 
40 stron  

(écru lub czarne) 

60 stron  

(écru lub czarne) 

100 stron  

(écru lub czarne) 

25x25 cm 139 zł 159 zł 199 zł 

30x30 cm 149 zł 159 zł 199 zł 

    
 

 Koszt  usługi wyklejania albumu przy użyciu profesjonalnych przylepców, taśm Henzo – ok. 50zł 

 Możliwość zamówienia małych pamiątkowych albumików dla rodziny. 

 

 

REALIZUJĘ ZLECENIA NA TERENIE CAŁEJ POLSKI!!! 

 

W PROMIENIU 30 KM OD KRAKOWA DOJAZD NA ŚLUB/WESELE WLICZONY W CENĘ!!! 

 

PLENER NA TERENIE KRAKOWA, BOCHNI, NIEPOŁOMIC DOJAZD GRATIS, POZA KRAKOWEM 

DOJAZD ZAPEWNIA ZAMAWIAJĄCY LUB POKRYWA KOSZTY DOJAZDU  

(w pakietach plener 2,5-3h+max 2h dojazdu w dwie strony = max.5 h całość,  

każda dodatkowa godzina to koszt 50zł/1 h) 

 



 

 Zlecenia na Fotoksięgi realizujemy przy współpracy z firmą www.najlepszefoto.pl  

 Fotoksięga jest dostępna w kilku formatach. Cena albumu zależy od wybranej technologii druku 

oraz od ilości rozkładówek i rodzaju okładki. Każda kolejna rozkładówka to dodatkowe dwie 

strony. 

 

Fotoalbum PRO, 20 stron (10 rozkładówek), 800g/m2 

koszt (według cennika fotoksiążek http://www.najlepszefoto.pl/oferta/fotoksiazka-pro/cennik ) + 

wykonanie projektu ( 8zł za rozkładówkę)  

 

 
 

 

 

 

http://www.najlepszefoto.pl/
http://www.najlepszefoto.pl/oferta/fotoksiazka-pro/cennik

