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Reportaż 
Fotograficzny

           
    Minimum 500 wyselekcjonowanych i starannie 
obrobionych zdjęć 

    Maksymalny czas oczekiwania na zdjęcia to 90 dni 
roboczych od momentu wykonania ostatnich ujęć  

    Czas pracy, 12 godzin – reportaż zaczyna się podczas 
makijażu (ok. Godz. 13:00) i kończy ostatnim 
wydarzeniem na ślubie (do godz. 1:00) 

   Galeria internetowa zabezpieczona hasłem oraz 
voucher na wydruk 50 zdjęć w formacie 15x23 cm 

   Drewniane pudełko zawierające pendrive w kształcie 
gałązki o pojemności 16 gb 

    Koszt transportu (w obie strony) – 1zł/1km - 100 km 
w cenie reportażu. (od centrum Białegostoku) 

    W przypadku ślubów dalszych niż 300km koszt 
transportu oraz ewentualnego noclegu liczony 
indywidualnie 

*rezygnacja z jakiegokolwiek elementu nie upoważnia do zniżek ceny reportażu 

Cena: 2700 zł
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 Minimum 30 starannie obrobionych fotografii 

 Odwiedziny 3 miejsc w niedalekim sąsiedztwie 
(sugerowane) 

  W przypadku braku pomysłu na sesję, 
zleceniodawcy zostanie udostępniona mapa z 
miejscami oraz pełna konsultacja 

    

   Koszt transportu w obie strony oraz 
ewentualnego noclegu/ów pokrywa zleceniodawca 

Plener Ślubny           

Cena: 600zł
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Sesja    
Narzeczeńska            

SESJA DUŻA
około 20 starannie obrobionych fotografii 

Sugerowany wybór jednego miejsca wykonania 
sesji 

Możliwość wykonania w Białymstoku lub bliskiej 
okolicy  

W przypadku braku pomysłu na sesję, 
zleceniodawcy zostanie udostępniona mapa z 
miejscami oraz pełna konsultacja 

SESJA MAŁA

Cena: 300zł

Cena: 100zł

4-6 starannie obrobionych fotografii

Możliwość wykonania w Białymstoku 

W przypadku braku pomysłu na sesję, 
zleceniodawcy zostanie udostępniona mapa z 
miejscami oraz pełna konsultacja 

*Celem sesji poza wspaniałą pamiątką może być również 
wykonanie wizytówek informacyjnych dla gości
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  Zaprojektowanie na podstawie zdjęć z sesji 
narzeczeńskiej wizytówek informacyjnych

 Na wizytówkach znajdują się dane potrzebne 
do zalogowania się w galerii internetowej 

 Wydruk 80 wizytówek przeznaczonych dla 
gości 

 Koszt dodatkowych wizytówek 
informacyjnych to 15zł / 20 wizytówek 

Przykład wizytówek:

Wizytówki 
Informacyjne

Cena: 100zł



v

Dodatki

Fotoalbum - cena projektu - 200zł

Fotoalbum - cena wydruku ustalana 
indywidualnie, zależne od projektu  

Dodatkowe wydruki 15x23 - 3zł/szt 

Dodatkowy pendrive - 100zł
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Kontakt

 Cześć 

Nazywam się Damian a oto moja oferta 
przygotowana na dzień Waszego ślubu. 
Jeżeli ją otrzymałeś/aś oznacza to, że jesteś 
zainteresowany/a moimi usługami więc 
bardzo proszę o kontakt na poniższe dane, 
aby umówić się na wspólną kawę lub 
rozmowę na skype

www.przestrzelski.com  

damian.przestrzelski@gmail.com  

FB: KLIK  

INSTAGRAM: KLIK 

Skype: Damian Przestrzelski (live:5400aad49ff455c) 

http://www.przestrzelski.com
mailto:damian.przestrzelski@gmail.com
https://www.facebook.com/damianprzestrzelski1/
https://www.instagram.com/damianprzestrzelski/
http://www.przestrzelski.com
mailto:damian.przestrzelski@gmail.com
https://www.facebook.com/damianprzestrzelski1/
https://www.instagram.com/damianprzestrzelski/

