Oferta Cenowa 2019/2020
A&J Photography Grzegorz Bolka

Witam serdecznie,
nazywam się Grzegorz Bolka i jestem zawodowym fotografem.
Swoja przygodę z fotografią zacząłem już jako dziecko, była ona
wówczas moim hobby, które później przerodziło się w pasję i
fascynację.
Około dwunastu lat temu postanowiłem zająć się fotografią
profesjonalnie, od tamtego momentu
rozwijam swoje umiejętności, zdobywając wiedzę
i doświadczenie w profesjonalnych warsztatach fotograficznych
organizowanych min. przez zdobywcę wielu międzynarodowych
nagród Grzegorza Moment Płaczek.
W swojej karierze miałem również możliwość publikacji
swoich prac w magazynie „Ślubne fryzury i makijaże”
prezentującym najlepsze stylizacje ślubne.
Posiadam udokumentowane uprawnienia Kurii do realizowania
fotoreportaży podczas Mszy Świętej

Sprzęt:
Pracuje na w pełni profesjonalnych aparatach
fotograficznych firmy CANON.
Dysponuje najnowocześniejszym sprzętem na rynku do
fotografowania ślubów.
W trakcie reportażu korzystam z profesjonalnych szelek
reporterskich, pracując na dwóch zestawach
fotograficznych jednocześnie, pozwala mi to uwiecznić
dla państwa wspomnienia w możliwe najlepszej jakości.
Zapraszam do zapoznania się z moją ofertą.

Fotoreportaż :














Reportaż od przygotowań do oczepin.
reportaż z przygotowań wraz z błogosławieństwem,
zdjęcia detali,
reportaż z ceremonii ślubnej w Kościele bądź USC wraz z
życzeniami,
fotografie indywidualne z rodzicami oraz najbliższymi,
zdjęcie grupowe wszystkich gości,
sesja plenerowa w dniu ślubu (ok. 1 godziny fotografowania),
reportaż z przyjęcia do godziny 0.30,
500 zdjęć poddanych obróbce graficznej,
zabezpieczona hasłem galeria zdjęć z uroczystości weselnej
z możliwością ich pobrania,
wydruki zdjęć w dniu wesela dla gości oraz rodziców,
Opcjonalnie:
profesjonalna sesja wieczorową porą z wykorzystaniem
efektów świetlnych,
100 zdjęć wywołanych w formacie 15 x 23 cm na papierze
jedwabistym w drewnianym opakowaniu i pen-drive.

Foto-książki - Wasza opowieść w Waszych rękach.
Za wydruk Waszych ślubnych fotografii odpowiada jedna z najlepszych w
Polsce firm . Doskonała jakość papierów i tkanin oraz wykończeń zapewni
Państwu przyjemność oglądania, ale przede wszystkim trwałość na lata.

Fotoalbum PRO:
Fotoksiążka 30x30 cm
Oprawa w eko skórę lub tkaninę.
Ilość stron: 20

Fotoalbum PRO:
Fotoksiążka 30x20 cm
Oprawa w eko skórę lub tkaninę.
Ilość stron: 20

Fotoalbum PRO:
Fotoksiążka 20x20 cm
Oprawa w eko skórę lub tkaninę.
Ilość stron: 30

Tylko teraz w promocji zamawiając komplet 3 foto-ksiąg płacą Państwo tylko za dwie.

Fotoalbumy:
Przygotowaliśmy dla Państwa szeroką gamę
kolorystyczną wzorów i materiałów.
Każde zlecenie na wykonanie fotoksiążki jest traktowane
indywidualnie. Każda zaprojektowana fotoksiążka
podlega Waszej akceptacji przed jej ostateczną realizacją.
Projekt oraz jego poprawa zgodnie z Waszym życzeniem
jest zawarty w cenie.
Wybór okładki jest możliwy z grona szerokiej gamy
kolorystycznej. W ofercie posiadamy okładki z tworzywa
skóropodobnego lub innego wybranego materiału z
zakresu dostępnego w aktualnej ofercie *PRODUKTY*
Fotoksiążkę możecie zamówić w różnych rozmiarach, z
dowolną ilością stron. Możecie również przygotować
pamiątkę dla swoich najbliższych w formie kopii Waszej
fotoksiążki.

Opcje dodatkowe:
 sesja narzeczeńska
 Czas trwania sesji: 1,5h.
 Ilość ujęć min. 30
 fotoreportaż z poprawin (do godziny 21:00)
 plener ślubny innego dnia w kraju
 Czas trwania sesji: 2-4h.
 Ilość ujęć min. 50
 plener ślubny innego dnia w kraju
 Czas trwania sesji: powyżej 5h.
 Ilość ujęć min. 100
 plener ślubny za granicą – 1 500 PLN(+ zwrot kosztu dojazdu)
 możliwość współpracy z drugim fotografem 1000 PLN

Zapraszam do kontaktu
A&J Photography Grzegorz Bolka
Tel. +48 513-161-810
email: poczta@ajphotography.pl
Facebook: A&J Photography – Grzegorz Bolka

