FOTOGRAFIA i FILM ŚLUBNY
oferta 2021/2022

CZEŚĆ! POZNAJMY SIĘ
Na samym początku chcemy pogratulować Wam decyzji o ślubie. Szczerze się cieszymy, bo uwielbiamy pracować z zakochanymi i mamy nadzieję,
że powierzycie nam wykonanie zdjęć i filmu ślubnego.
Może widziałaś lub widziałeś nas już w akcji, jeśli nie - chcemy się przedstawić. Fotoursus.pl to zespół profesjonalnych fotografów
i kamerzystów ślubnych. Pracujemy razem od dawna, znamy się świetnie i wszystkim nam zależy na jednym: na Was!
Chcemy, aby Wasze zdjęcia i film ślubny zachwycały i wzruszały podczas wspólnych wieczorów w domu, podczas spotkań rodzinnych i oczywiście na
facebooku. Do pracy podchodzimy bardzo odpowiedzialnie. Wiemy, że tworzymy wspomnienia nie tylko dla Was, ale również dla Waszych dzieci,
wnuków i następnych pokoleń - to poważna sprawa!
Towarzyszyliśmy w dniu ślubu ponad stu parom i wiemy na czym polega nasze zadanie. Wspaniałe zdjęcia i film to jedno, a pomoc, życzliwość
i zaangażowanie to wartość dodana, którą dzielimy się zupełnie bezinteresownie - po prostu czujemy wagę otrzymanego zaufania i przeżywamy
Wasz niezapomniany dzień razem z Wami.
Dlatego zapoznajcie się proszę z naszą ofertą - najlepszą, jaką poznaliście, bo płacąc tylko raz otrzymacie w komplecie wiedzę i doświadczenie
całego naszego zespołu!

ZDJĘCIA ŚLUBNE
Pakiet
PIERWSZY

Pakiet
DRUGI

Pakiet
TRZECI

reportaż - 12 godzin pracy

+

+

+

sesja rodzinna w dniu ślubu

+

+

+

sesja plenerowa innego dnia

-

1 miejsce

2 miejsca

(40 zdjęć, 1,5 godz.)

(70 zdjęć, 3,5 godz.)

200 zdjęć

400 zdjęć

600 zdjęć

+

+

+

1 sztuka

2 sztuki

3 sztuki

50 odbitek 15x21

100 odbitek 15x21

150 odbitek 15x21

+

+

+

termin oddania zdjęć

do 45 dni

do 45 dni

do 45 dni

cena

2900 zł

3500 zł

3900 zł

opcjonalnie: wszystkie wykonane zdjęcia

1000 zł

1000 zł

1000 zł

liczba zdjeć
prezentacja multimedialna
pendrive w eleganckim pudełku
odbitki
galeria internetowa z dostępem na hasło

Dodatkowo w prezencie Panna Młoda otrzyma od nas zdjęcia do wszystkich dokumentów, które będzie wymieniała!

FILM ŚLUBNY
Pakiet
PIERWSZY

Pakiet
DRUGI

Pakiet
TRZECI

+

+

+

długość ﬁlmu

20-30 minut

30-60 minut

30-90 minut

teledysk ślubny

+

+

+

1 osoba

2 osoby

2 osoby

ﬁlmowanie aparatami przy użyciu stabilizatorów

+

+

+

nagranie dźwięku profesjonalnym rejestratorem

+

+

+

dron

-

-

+

cały zarejestrowany materiał

-

+

+

pendrive w eleganckim pudełku

1 sztuka

2 sztuki

3 sztuki

termin oddania ﬁlmu

do 90 dni

do 60 dni

do 45 dni

cena

3900 zł

5400 zł

5900 zł

reportaż - 12 godzin pracy

liczba operatorów

CO JESZCZE MOŻEMY DLA WAS ZROBIĆ?
przed ślubem

więcej zdjęć

to jeszcze wiecej wspomnień! dodaj
100 zdjęć do swojego pakietu
350 zł

sesja narzeczeńska

25 zdjęć, sami wybierzecie te,
które najbardziej Wam się podobają
450 zł

sesja na wieczorze panieńskim
świetna atrakcja i pamiątka,
dyskrecja gwarantowana!
450 zł

podziękowania dla rodziców
w formie teledysku
1000 zł

w dniu ślubu

drugi fotograf

polecamy przy weselach
powyżej 150 osób
900 zł

fotoobrazy dla rodziców
ze zdjęciem wykonanym
w dniu ślubu lub wcześniej
170 zł za sztukę

mini-studio

sesja z gośćmi podczas wesela
z zabawnymi gadżetami i tabliczkami
350 zł

ujęcia z drona

w dniu ślubu lub innego dnia
750 zł

po ślubie

album dla Was

klasyczny i piękny,
idealny do odbitek z Waszego pakietu
265 zł

pakiet trzech albumów
jeden na 100 zdjęć 15x21
dwa na 60 zdjęć 15x21
565 zł

wszystkie wykonane zdjęcia

to jeszcze więcej wspomnień!
Ślubu przecież nie da się powtórzyć...
1000 zł
RAZEM

fotoksiążka

30x30 cm, 10 rozkładówek
grube karty
475 zł

cały materiał video

dla tych, którzy lubią mieć wszystko.
Ponad 100gb plików w HD.
1000 zł
TANIEJ!

2000 zł 1500 zł

pakiet trzech fotoksiążek

jedna 30x30 cm, 10 rozkładówek
dwie 20x20 cm, 10 rozkładówek
875zł

PYTANIA I ODPOWIEDZI?
jak wygląda podpisanie umowy i rozliczenie?

Rezerwacja terminu następuje po podpisaniu umowy (osobiście lub e-mailem) i wpłaceniu zadatku w wysokości 500 zł.
50% pozostałej kwoty rozliczamy w dniu ślubu, a resztę w momencie odbioru zdjęć i filmu na pendrive’ie. Wystawiamy faktury.

czy zapłacimy za dojazd?

Nie, jeżeli nie przekroczy on 100 km od naszego studia w Warszawie. Powyżej 100 km doliczamy opłatę w wysokości 1 zł
za kilometr. Odległości w dniu ślubu i na sesji plenerowej obliczamy w oparciu o wskazania Google Maps.

czy zdjęcia będą obrobione?

Tak, wszystkie zdjęcia, które otrzymacie poddane są obróbce w programach graficznych. Skupiamy się na kadrze, kolorach,
nasyceniu i jasności. Usuniemy chwilowe niedoskonałości z twarzy i sukienki, ale nie ukryjemy rysów twarzy pod warstwą
Photoshopa.

jak długo z nami będziecie?

Nasz czas pracy to 12 godzin liczone od momentu rozpoczęcia zdjęć. Najcześciej zaczynamy pracę około 13:00-14:00.

co będzie nagrane na pendrive?
W przypadku zdjęć otrzymacie dwa foldery - jeden z plikami jpg w wysokiej rozdzielczości, a drugi z miniaturami do użycia
w internecie. Oprócz tego przygotujemy dla Was animowany pokaz zdjęć z podkładem muzycznym. Film natomiast będzie
nagrany w formacie mp4, na pendrivie znajdziecie dwa pliki: osobno film pełnometrażowy i osobno teledysk.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!
fotoursus.pl
Piotr Margas
tel.: 501 716 855
piotr@fotoursus.pl
ul. Rynkowa 13, 02-495 Warszawa

