
Oferta fotografii ślubnej 

 

Pakiet Brązowy  

-Ceremonia ślubna, zabawa weselna, oczepiny 

-Do 200 obrobionych zdjęć 

-Nośnik spersonalizowany pod klienta (pendrive, DVD, chmura) 

 

 

 

 

Na terenie Polski dojazd do 100 km od Głogowa lub Zielonej Góry gratis 

 

 

950 zł 

 

Na życzenie klienta: 

- Fotoksiążka, Fotoobraz na płótnie 

- Następna Fotoksiążka na tym samym projekcie w mniejszym formacie 

- Domówienie większej ilości nośników 

- Dobranie sesji tj. sesja narzeczeńska, mini plener w dniu ślubu, sesja plenerowa w innym dniu 

- Indywidualny projekt etui, opakowań i nośników 

 

Pakiet Srebrny  

-Błogosławieństwo, ceremonia ślubna, zabawa weselna, oczepiny 

- Do 300 obrobionych zdjęć cyfrowo  

-Nośnik spersonalizowany pod klienta (pendrive, DVD, chmura) 

-Fotoksiążka do 20 zdjęć format 30x30 

-Sesja zdjęciowa mini plener w dniu ślubu 

 

 

 

 

Na terenie Polski dojazd do 100 km od Głogowa lub Zielonej Góry gratis 

 

 

1300 zł 

Na życzenie klienta: 

- Fotoksiążka, Fotoobraz na płótnie 

- Następna Fotoksiążka na tym samym projekcie w mniejszym formacie 



- Domówienie większej ilości nośników 

- Dobranie sesji tj. sesja narzeczeńska, sesja plenerowa w innym dniu 

- Indywidualny projekt etui, opakowań i nośników 

 

Pakiet Złoty  

-Przygotowania, błogosławieństwo, ceremonia ślubna, zabawa weselna, oczepiny                           

-Do 400 obrobionych zdjęć cyfrowo 

- Nośnik spersonalizowany pod klienta (pendrive, DVD, chmura) 

-Fotoksiążka 40 zdjęć format 30x30 

-Sesja zdjęciowa mini plener w dniu ślubu, sesja ślubna w innym dniu 

-Do 5 zmian w projekcie fotoksiążki 

 

 

 

 

Na terenie Polski dojazd do 100 km od Głogowa lub Zielonej Góry gratis 

 

 

 

1800 zł 

Na życzenie klienta: 

- Fotoksiążka, Fotoobraz na płótnie 

- Następna Fotoksiążka na tym samym projekcie w mniejszym formacie 

- Domówienie większej ilości nośników 

- Dobranie sesji tj. sesja narzeczeńska,  

- Indywidualny projekt etui, opakowań i nośników 

 

Pakiet Platynowy  

-Przygotowania, błogosławieństwo, ceremonia ślubna, zabawa weselna, oczepiny                           

-Do 500 obrobionych zdjęć cyfrowo 

-Nośnik spersonalizowany pod klienta (pendrive, DVD, chmura) 

-Fotoksiążka 70 zdjęć format 30x30 

-Sesja zdjęciowa: sesja narzeczeńska, mini plener w dniu ślubu, sesja ślubna w innym dniu 

-Do 5 zmian w projekcie fotoksiążki 

-Zniżka na makijaż ślubny -30% 

-Zniżka -15% nad opieką Panny Młodej 

-Indywidualny projekt etui, opakowań i nośników 



- Dodatkowa kopia na nośniku 

 

 

 

 

 

Na terenie Polski dojazd do 100 km od Głogowa lub Zielonej Góry gratis 

 

 

 

2400 zł 

 

Na życzenie klienta: 

- Fotoksiążka, Fotoobraz na płótnie 

- Następna Fotoksiążka na tym samym projekcie w mniejszym formacie 

- Domówienie większej ilości nośników 

 

 

 

 

 


