OFERTA
ŚLUBNA
OFERTA ŚLUBNA

CHWILE, KTÓRE ZOSTANĄ Z WAMI NA CAŁE
ŻYCIE, UJĘTE W WYJATKOWY SPOSÓB
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PAKIET
PODSTAWOWY
+ reportaż od przygotowań
do oczepin (max. do godz. 00:30)
+ 300 obrobionych zdjęć
+ pendrive z obrobionymi
zdjęciami
+ zdjęcia drukowane 15x23cm
(50 szt.) w drewnianym pudełku
+ plener w tym samym dniu
+ galeria online dla pary młodej
i gości zabezpieczona hasłem

3000 zł
KAŻDA CEREMONIA MA SWÓJ
INDYWIDUALNY CHARAKTER.
RAZEM STWORZYMY
NAJPIĘKNIEJSZY REPORTAŻ
ŚLUBNY.
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PAKIET
ROZSZERZONY

+ reportaż od przygotowań
do oczepin (max. do godz. 00:30)
+ 400 obrobionych zdjęć
+ pendrive z obrobionymi
zdjęciami
+ zdjęcia drukowane 15x23cm
(50 szt.) w drewnianym pudełku
+ plener w INNYM dniu
+ galeria online dla pary młodej
i gości zabezpieczona hasłem

3500 zł
PLENER W INNYM DNIU POZWALA
NAM NA ZREALIZOWANIE
WASZYCH MARZEŃ I DAJE NAM
CZAS NA ZROBIENIE
WYJĄTKOWYCH ZDJĘĆ
W WYBRANYM PRZEZ WAS
MIEJSCU NA ZIEMI.
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ALBUMY
Albumy projektuję na samym
końcu, dbając o zachowanie
kolejności wydarzeń
i jednocześnie umieszczając
w nim najważniejsze
momenty.

CO ZAWIERA ALBUM?

Przez cały czas macie wgląd
w proces powstawania
albumu.

+ grawer z imionami i datą
ślubu

Wybieracie okładkę
i akceptujecie wszystkie
zmiany.
Efekt końcowy ma sprostać
Waszym oczekiwaniom.

+ 10 rozkładówek (20 stron)
+ okładkę z wybranego przez
Was ze wzornika materiału

KOSZT ALBUMU TO

450 zł

Każda dodatkowa rozkładówka
to koszt 25 zł.
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DODATKOWE
INFORMACJE

+ Istnieje możliwość zamówienia większej ilości albumów
w różnych formatach, które świetnie sprawdzą się jako
podziękowanie i pamiątka dla najbliższych.
+ Na Wasze życzenie wydrukuję większą ilość zdjęć w wybranych
formatach.
+ Wszystkie dodatkowe usługi są wyceniane indywidualnie.
+ Koszt dojazdu na terenie Rybnika w cenie pakietów. Poza
Rybnikiem koszt liczony wg. zużycia paliwa po przeliczeniu km.
+ Szczegóły pleneru w INNY dzień niż dzień ślubu ustalamy
najpóźniej do trzech dni po ślubie i wyznaczamy wstępną datę i
miejsce. Koszt dojazdu na plener oraz koszty związane z
plenerem (płatne wejścia, noclegi, przeloty, itp.) pokrywają
Państwo Młodzi.
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MACIE
PYTANIA?
NA KAŻDE
CHĘTNIE
ODPOWIEM
507 603 335
daria.zasun@gmail.com
www.dariazasun.pl

