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PDLU
FOTOGRAFIA ŚLUBNA, KOMUNIJNA
KILKA SŁÓW WSTĘPU
Fotografując pragniemy zachować najważniejsze chwile w życiu, jedną z nich jest
właśnie ceremonia ślubna. Staramy się, aby te chwile trwały wiecznie, uśmiechy, taniec,
zabawa i spontaniczność. Możemy sprawić żeby Twoje fotografie ślubne były niepowtarzalne...
Krótko przed uroczystością staramy się odwiedzić miejsca ceremonii chcąc wczuć się

w atmosferę kościoła czy sali, omówić z Wami szczegóły oraz oczywiście dobrać sprzęt.
Pozwala to uniknąć późniejszych niespodzianek. W dniu ślubu jesteśmy do Waszej dyspozycji, zawsze pracujemy w parze co naszym zdaniem daje ciekawsze, damsko-męskie
ujęcie tematu. Miły akcent może stanowić reportaż z przygotowań do ślubu i błogosławieństwa rodziców. Sesje plenerowe zwykle proponujemy kilka dni po uroczystościach,
w dniu ślubu wszyscy są mocno zestresowani i naprawdę trudno w tej sytuacji myśleć
o dobrych zdjęciach plenerowych. Nie zawsze też mamy odpowiednią pogodę - a bez
dobrego światła nie ma dobrych zdjęć. Ale, oczywiście to Wy ustalacie miejsce i harmonogram.

Oddajemy Wam zdjęcia na płycie dvd po profesjonalnej obróbce graficznej, wybrane kadry w albumie. Sugerujemy wykonanie fotoksiążki, jest to o wiele ciekawsza forma
prezentacji Waszych zdjęć. Wśród tłumu fotografów ślubnych wyróżnia nas to, że - wykorzystując nasze doświadczenie introligatorskie - możemy zaoferować Wam Pamiątkę
Ślubu której oprawa może być wykonana w sposób i z użyciem materiałów przez Was
wybranych, tym samym na pewno niepowtarzalną i wyjątkową. Album Ślubny może
mieć formę tzw. fotoksiążki lub klasycznego albumu fotograficznego oprawionego
w płótno introligatorskie czy skórę, ręcznie złoconą - dla jednego z naszych klientów
wykonaliśmy oprawę albumu wykorzystując fragment welonu Panny Młodej... Przy zamówieniu pełnego pakietu taki albumu wliczamy w cenę zlecenia.
Udostępniamy miejsce na naszym serwerze gdzie możecie umieścić własną galerię

zdjęć dla przyjaciół. Jesteśmy w stanie wykonać dla Was wszelką galanterię ślubną: zaproszenia, zawiadomienia, koperty, podziękowania dla gości, winietki na stół itp. Nie
kopiujemy gotowych szablonów - wszystko jest personalizowane specjalnie dla Was,
zgodnie z Waszymi życzeniami. Posiadamy zaświadczenie upoważniające do fotografowania w obiektach sakralnych wydane przez Kurię Archidiecezjalną w Katowicach.

W naszej ofercie również sesje komunijne oraz obecność fotografa na wszelkich uroczystościach i spotkaniach rodzinnych, sesje plenerowe. Zajmujemy się także renowacją
i digitalizacją fotografii, nasz sprzęt i umiejętności pozwalają przywrócić Wam zdjęcia ze
starych negatywów i slajdów.
>> powrót <<

• PAKIET MINI (ślub + plener) ......................................................................... 900,00 zł
- zdjęcia z ceremonii ślubnej (kościół, USC)
- mała sesja plenerowa
- płyta DVD ok. 100 zdjęć w postaci plików JPG po obróbce
- 40 zdjęć 15x23 w albumie ślubnym /stanard/
• PAKIET STANDARD (przygotowania + ślub + 2h wesela + plener) .............. 1500,00 zł
- zdjęcia z przygotowań (fryzjer, wizażystka, błogosławieństwo)
- zdjęcia z ceremonii ślubnej (kościół, USC)
- pierwsze 2 godziny przyjęcia weselnego
- sesja plenerowa,
- płyta DVD ok.150 zdjęć w postaci plików JPG po obróbce
- 60 zdjęć 15x23 w albumie ślubnym /standard/
- galeria internetowa dla przyjaciół na naszym serwerze
• PAKIET MAX (przygotowania + ślub + wesele + plener) .............................. 2 500,00 zł
- zdjęcia z przygotowań (fryzjer, wizażystka, błogosławieństwo)
- zdjęcia z ceremonii ślubnej (kościół, USC)
- zdjęcia z przyjęcia weselnego do godz. 1:00
- sesja plenerowa
- płyta DVD ok. 250 zdjęć w postaci plików JPG po obróbce
- 100 zdjęć 15x23 w albumie ślubnym /standard/
- galeria internetowa dla przyjaciół na naszym serwerze
- dodatkowy album w ekskluzywnej oprawie introligatorskiej.
• PLENER (dodatkowo)........................................................................ 500,00 - 800,00 zł
- sesja plenerowa w wybranej przez Państwa lokalizacji
- płyta DVD ok. 20 zdjęć w postaci plików JPG po obróbce
- 20 zdjęć 15x23 oddanych w albumie ślubnym /standard/
Nie pobieramy dodatkowych opłat za plener z pakietu wykonywany innego dnia niż
dzień ślubu. Pakiety są jedynie przykładową ofertą, istnieje oczywiście możliwość dowolnej ich modyfikacji - wtedy cena jest kalkulowana indywidualnie.
Fotoksiążka format A4 oprawa twarda:
26 stron - 160,00 zł
50 stron - 210,00 zł
Fotoksiążka format 30cmx30cm oprawa twarda:
26 stron - 200,00 zł
50 stron - 250,00 zł
Z wyjątkiem PAKIETU MAX wszelkie dodatkowe prace introligatorskie takie jak niestandardowa oprawa albumu czy fotoksiążki personalizowana zgodnie z Państwa sugestiami
są kalkulowane indywidualnie.
>> powrót <<

• FOTOGRAFIA KOMUNIJNA i uroczystości rodzinne
Ceny ustalamy w zależności od lokalizacji wykonywania zdjęć i czasu pracy, możemy
przyjąć średnio 150-250 zł za 20-30 ujęć + dodatkowo albumy i/lub nośniki. Każda sesja
jest inna, najlepszym rozwiązaniem jest kontakt z nami w celu wybrania najkorzystniejszej opcji. W przypadku sesji w odległości większej niż 30 km od naszej siedziby może
zostać dodatkowo pobrana opłata za dojazd.
• RENOWACJA ZDJĘĆ
Renowacja zniszczonych fotografii to proces który pozwala na przywrócenie zdjęciom
dawnej świetności. Usunięcie plam i kurzu, przedarć i załamań to tylko część zabiegów
którym poddajemy fotografie. Do każdego zdjęcia podchodzimy z pełnym zaanagażowaniem.
Ceny są zależne od rodzaju i wielkości uszkodzeń zdjęcia:
- kategoria I				 10 zł
retusz wyblakłego zdjęcia + usunięcie drobnych uszkodzeń
- kategoria II				 20 zł
retusz zdjęcia wyblakłego + usunięcie uszkodzeń i plam
- kategoria III			 40 zł
retusz zdjęcia wyblakłego + usunięcie dużej ilości uszkodzeń i plam
- kategoria IV		 od 50 zł
skomplikowana renowacja zdjęcia odbarwionego lub wyblakłego
z dużą ilością uszkodzeń i ubytków
• SKANOWANIE ORAZ ARCHIWIZACJA SLAJDÓW I NEGATYWÓW
Slajdy i negatywy skanujemy w wysokiej rozdzielczości, każda klatka poddawana jest
zarówno automatycznej jak i ręcznej obróbce. Zdjęcia oddajemy na płytach CD, na życzenie klienta wykonujemy odbitki.
Ceny usług (skanowanie 1 klatki):
- skanowanie slajdu 35 mm w ramkach		
- skanowanie slajdu 35 mm bez ramki			
- skanowanie slajdu 6x6 bez ramki				
- skanowanie negatywów kolor					
- skanowanie negatywów cz/b					

0,60 zł
0,40 zł
0,40 zł
1,10 zł
0,90 zł

Standardowa rozdzielczość to 1500 dpi, pozwala na wykonanie bardzo dobrej jakości
odbitki w formacie 9x16 przy optymalnej wielkości pliku. Przy większych zleceniach proponujemy atrakcyjne rabaty.
Podane ceny są cenami brutto. Powyższy cennik ma charakter orientacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu
art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego. Każde zlecenie jest kalkulowane indywidualnie.
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PDLU
FOTOGRAFIA PRODUKTOWA, REKLAMOWA,
ZDJĘCIA 360O
KILKA SŁÓW WSTĘPU
Jak należy rozumieć cennik?
Uzależniamy cenę od ilości zdjęć – cena spada wraz z ilością. Należy policzyć produkty
i pomnożyć przez ilość zdjęć dla każdego z nich (np. przód + tył to 2 ujęcia). Bierzemy
pod uwagę ilość zdjęć, nie ilość produktów. Przy większej ilości ujęć jednego produktu
chętnie udzielamy rabatów.
Przez produkty proste rozumiemy produkty o standardowych gabarytach nie wymagające dodatkowych czynności (np. składania, rozpakowania i ponownego pakowania,
prasowania itp.), bez dużych powierzchni odbijających światło (np. szkło czy polerowany metal) i wymagających stosowania dodatkowych aranżacji. Produkty złożone to generalnie produkty branży kosmetycznej, agd, rtv oraz szkło, odzież, żywność, biżuteria,
produkty o bardzo dużych wymiarach.
Cena obejmuje fotografie produktowe na jednolitym np. białym tle, obróbkę komputerową obejmującą retusz przedmiotu, wycinanie z tła (szparowanie). Zdjęcia, które
Państwo otrzymują są gotowe do umieszczenia na stronie www czy w materiałach reklamowych, dajemy licencję na bezterminowe użytkowanie w druku czy w mediach
elektronicznych. W przypadku stałej, cyklicznej współpracy proponujemy atrakcyjne
rabaty. Cena nie obejmuje dostarczenia (i odbioru) produktów do naszego studia.

Cena za 1 zdjęcie
• Packshot /produkty proste — zdjęcia na 100% białym (lub innym jednolitym) tle
1-10 sztuk — 25 zł				
51-100 sztuk — 15 zł
11-50 sztuk — 20 zł				
powyżej 100 — 10 zł
• Fotografia produktowa z wykorzystaniem aranżacji przestrzeni / produkty złożone
1-10 sztuk — 20-80 zł		
51-100 sztuk — 12-65 zł
11-50 sztuk — 15-70 zł		
powyżej 100 — 7-50 zł
W tym przypadku przedziały cenowe są uzależnione od potrzeb i kosztów aranżacji.
• Fotografia architektury, industrialna - obejmuje wnętrza firm, biura, hotele, hale produkcyjne (również linie technologiczne, maszyny w ruchu itp.), place budowy, magazyny, zdjęcia dla agencji nieruchomości (domy, mieszkania).
1-10 zdjęć — 100 zł				
51-100 zdjęć — 60 zł
11-50 zdjęć — 75 zł			 powyżej 100 zdjęć — 40 zł
>> powrót <<

• Fotografia korporacyjna i reportażowa
Cena sesji jest uzależniona od lokalizacji i czasu pracy fotografa. Od 300 zł za ok. 20 ujęć,
w przypadku reportażu od 300 zł za 5h pracy w terenie. Przy pracy w odległości większej
niż 30 km od siedziby firmy może zostać doliczona dodatkowa opłata za dojazd.
• Zdjęcia 360o
Nasze studio wykonuje również prezentacje 360o. Każdy produkt fotografowany jako
packshot 360 stopni wymaga indywidualnego podejścia oraz oświetlenia, tak aby prezentował się jak najatrakcyjniej.
Standardowa prezentacja 360° obejmuje:
− wykonanie serii do 44 zdjęć obrotowych przedmiotu, jednolite tło (biel, czerń itp.)
− podstawową obróbkę graficzną
− przygotowanie prezentacji
Na życzenie klienta gratis:
− przygotowanie prezentacji w dodatkowym wybranym formacie (GIF, flash, avi)
− przekazanie zdjęć składowych w wysokiej rozdzielczości do dowolnego wykorzystania
− dodanie logo na prezentacji
Cena standardowej prezentacji 360° waha się między 50-100 zł w zależności od:
− gabarytów fotografowanego przedmiotu
− trudności z ustawieniem lub oświetleniem przedmiotu
− materiału z jakiego wykonany jest produkt (np. szkło, chrom)
− konieczności złożenia/rozłożenia przedmiotu z elementów
Opcjonalnie (kalkulacja indywidualna):
− zamieszczenie w prezentacji dodatkowej animacji (np. otwieranie pudełka)
− zastosowanie niestandardowego tła
− szparowanie - wycinanie produktu z tła
− retusz zdjęć
− niestandardowe aranżacje produktów
W przypadku przedmiotów o dużych gabarytach prosimy o kontakt celem sprawdzenia
możliwości realizacji zlecenia, dotyczy to również fotografii produktowej. Przy większej
ilości fotografowanych przedmiotów oraz zamówieniach niestandardowych, ceny ustalamy indywidualnie.
Wyślij do nas zapytanie z informacją o ilości oraz rodzaju produktów jakie mamy sfotografować. Przygotujemy wycenę i zaproponujemy najlepsze rozwiązanie.
Zapraszamy do współpracy
Podane ceny są cenami brutto. Powyższy cennik ma charakter orientacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu
art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego. Każde zlecenie jest kalkulowane indywidualnie.
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