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Bardzo mi miło, że mogę przedstawić Wam moją ofertę fotograficzną!

Znajdziecie w niej aż trzy różne pakiety reportażu ślubnego do wyboru. Gorąco zachęcam Was

do zapoznania się także z ofertami sesji narzeczeńskiej i poślubnej. Obie z nich stanowią

wspaniałe uzupełnienie reportażu ślubnego, który szczególnie pięknie prezentuje się w albumie.

Sesja narzeczeńska dodatkowo pozwoli nam się lepiej poznać, dzięki czemu

podczas fotografowania Was w trakcie Waszego wyjątkowego dnia będziecie

mogli się pomogli się poczuć o wiele swobodniej.  Jeśli przedstawione pakiety nie odpowiadają 

Waszym potrzebom,  chętnie przygotuję coś specjalnie dla Was. 

Oferta zawiera także kilka moich fotografii. Z moim portfolio

możecie zapoznać się na mojej stronie: www.agatasemeniuk.pl

Fotografie ze ślubu przekazuję Wam w formie elektronicznej do 3 tygodni po tym wydarzeniu. 

Zdjęcia wykonuję dwoma profesjonalnymi lustrzankami, a trzecia czeka w torbie na

wypadek awarii - to daje Wam gwarancję, że  Wasz dzień zostanie uwieczniony jak należy.

ZZawsze staram się najpiękniej jak potrafię uchwycić Was na swój indywidualny sposób,

 w pięknym otoczeniu, z uśmiechami na twarzach. Jeśli zdecydujecie, iż to ja mam towarzyszyć 

Wam w tym dniu, to dołożę wszelkich starań, abyście byli szczęśliwi z tej współpracy. 

Zapraszam Was serdecznie do zapoznania się z moją ofertą.

Wajcie!





2000 zł

Reportaż z dnia ślubu:

ceremonia, wesele, oczepiny

Zdjęcia grupowe z najbliższymi

Minimum 200 zdjęć po autorskiej 

obróbce na pięknym pendrivie

Zdjęcia udostępnione online

DojDojazd na Wasz ślub

Mini

2500 zł

Pełny reportaż z dnia ślubu: przygotowania, 

ceremonia, wesele, oczepiny

Zdjęcia grupowe z najbliższymi

Minimum 300 zdjęć po autorskiej 

obróbce na pięknym pendrivie

Zdjęcia udostępnione online

DojDojazd na Wasz ślub

S tand d

3000 zł

Pełny reportaż z dnia ślubu: przygotowania, ceremonia, wesele, oczepiny

Mini sesja zdjęciowa w dniu ślubu (max.15-30 minut)

Zdjęcia grupowe z najbliższymi

Minimum 400 zdjęć po autorskiej obróbce na pięknym pendrivie

30-stronicowa fotoksiążka z wybranymi przez Was zdjęciami

Zdjęcia udostępnione online

DojDojazd na Wasz ślub

Pelny p i





600 zł

2-3 godziny sesji zdjęciowej
50 zdjęć poddanych autorskiej obróbce

Zdjęcia dodane do albumu ślubnego na życzenie
Dojazd liczony indywidualnie

S ja 
poslubna

400 zł

1-2 godziny sesji zdjęciowej
30 zdjęć poddanych autorskiej obróbce

Zdjęcia dodane do albumu ślubnego na życzenie
Dojazd liczony indywidualnie

S ja 
n zeczenska



George Sand

"Jedno jest tylko 
w życiu szczęście:
kochać i być
kochanym"



Do uslyszenia!

Dojazd na Wasz ślub jest wliczony w cenę. Dojazd na sesję narzeczeńską i poślubną, jak
i ewentalne koszt pozwoleń/wyajmu przestzeni ustalane są indyidualnie. 

Jeśli chcielibyście wydłużyć czas mojej pracy lub też, jeśli jesteście zainteresowani
moją obecnością na poprawinach, zgłoście się proszę do mnie po indywidualną ofertę. 

Na pendrive znajdują się dwa foldery z Waszymi zdjęciami. W jednym są wysokiej 
rozdzielczości pliki, z których możecie wykonać odbitki (dużego formatu), a w drugim 
pomniejpomniejszone zdjęcia do umieszczania na www i serwisach społecznościowych. Będzie mi

bardzo miło, jeśli oznaczycie mnie jako autorkę. Ja również prosić będę Was
o ewentualną zgodę na publikację waszych zdjęć w moich mediach społecznościowych. 

 Zanim przekażę Wam zdjęcia w postaci pendrive i/lub albumu, wszystkie zdjęcia
udostępniam Wam drogą elektroniczną. Dzięki temu będziecie cieszyć się nimi zdecydowanie 
szybciej i będziecie mogli udostępnić je Waszym gościom. Jeśli wybraliście pakiet z albumem, 
będziecie mogli łatwiej wskazać zdjęcia, które według Was powinny się w nim znaleźć. 

Miejsce na pleneMiejsce na plener narzeczeński lub poślubny ustalamy wspólnie. Chętnie przedstawię
Wam moje propozycje, ale oczywiście Wasze pomysły są bardzo mile widziane.

Czy to środek miasta, park, czy łąka - miejsce ma odpowiadać Waszym oczekiwaniom.

Zarówno słońce jak i chmury sprzyjają tworzeniu pięknych zdjęć. Jeśli jednak zastanie nas
ulewa, oczywiście przekładamy sesję na inny dogodny dla Was termin.  

Zachęcam do spotkania! Podczas niego będziemy mogli się lepiej poznać, porozmawiać, 
będę miała okazję pokazać Wam więcej moich prac, a Wy będziecie mogli 

zadać mizadać mi wszelkie pytania :). Jeśli dzieli nas duża odległość
to oczywiście zapraszam do rozmowy telefonicznej. 

Rezerwacja terminu następuje w momencie podpisania umowy oraz wpłaceniu 25% zadatku. 

Dod kowe 
infmacje
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