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"Fo togra fować  to  znaczy  ws t r zymać  oddech ,
uruchamia jąc  wszys t k i e  nasze  zdo lnośc i  w  ob l i c zu

u lo tne j  r zeczywis tośc i "

HENRI  CARTIER-BRESSON



Dwie fotografki, które połączyła miłość do uwieczniania ulotnych chwil i
emocji na swoich fotografiach. Poznałyśmy się na naszych pierwszych
warsztatach z fotografii ślubnej i tam między nami zaiskrzyło. Od tej chwili
razem fotografujemy MIŁOŚĆ, z czego każda widzi ją inaczej i dzięki temu
tworzymy piękny i różnorodny reportaż ślubny.  

Paulina miłośniczka natury, stylu boho, polskiego folkloru i górskich
wędrówek, w wolnych chwilach czytająca slavicbooki, czekolady i coli zero
nigdy nie odmawia.

Ewelina mistrzyni kobiecych portretów, lubująca się w zachodach słońca i
gotowaniu, szczęśliwa posiadaczka psa i kota, mistrz kierownicy i serialowy
maniak. 

 

TO MY
PAULINA I EWELINA

 Hej!O NAS
 

Pracujemy we dwoje podczas reportażu w dniu ślubu, daje nam to sposobność
na łapanie mniej oczywistych perspektyw. Utrwalimy Wasze magiczne gesty,
czułe spojrzenia i unoszący się w powietrzu stan cudnych emocji po to,
abyście przy oglądaniu zdjęć raz jeszcze poczuli to samo bicie serc i drżenie
dłoni.

STWÓRZMY RAZEM WYJĄTKOWĄ HISTORIĘ WASZEJ MIŁOŚCI! 



CO ZAWIERA OFERTA?

Po podpisaniu umowy dostaniecie od nas poradnik ślubny, który powstał w
oparciu o nasze doświadczenie i mamy nadzieję, że pomoże Wam w
organizacji tego dnia w stu procentach po swojemu. Do 3 dni po ślubie
otrzymujecie od nas tzw. zajawkę, czyli około 30 ujęć z wesela, które jak
wiemy potrafią wzbudzić wiele emocji! Resztę gotowych zdjęć otrzymujecie
do 90 dni w swojej prywatnej galerii online zabezpieczonej hasłem i na
pendrive. 

Tak to właśnie na NATURALNOŚĆ stawiamy w swoich kadrach! Nie
kreujemy, nie ustawiamy a patrzymy i łapiemy to co jest nieuchwytne. Pary,
które do nas piszą widzą, że zdjęcia na naszej stronie czy Instagramie są
spontaniczne, swobodne i szczere - Wasze też takie będą. Wystarczy nam
zaufać! Ciepłe kolory na fotografii to zdecydowanie nasze barwy, które lubimy
przełamywać czernią i bielą. Kochamy plenery w otoczeniu natury, a gdy
zapada zmrok szalejemy z Wami na parkiecie!

NASZA FILOZOFIA

NASZ STYL

Uwielbiamy śluby naturalne, pełne spontaniczności, romantyczności z nutą
szaleństwa. To Wasz dzień i zaplanujcie go po swojemu! Jak najbardziej Wasi
bliscy są ogromnie ważni, ale pamiętajcie że w tym dniu chodzi o Waszą
MIŁOŚĆ! 

DLA WAS



12 godzinny reportaż 
(od przygotowań do 00:30)

 
plener ślubny w dniu ślubu 

(15-30 minut podczas wesela)
 

minimum 600 zdjęć poddanych autorskiej obróbce
 

30 dniowa galeria dla Was i Waszych Gości
 

pudełko z grawerem, pendrive ze wszystkim
zdjęciami i 100 wydruków w formacie 15x23

 
poradnik ślubny 

 
konsultacja telefoniczna przed ślubem

 
czas obróbki 90 dni

 
 

10 godzinny reportaż
 

plener ślubny w dniu ślubu 
(15-30 minut podczas wesela)

 
minimum 400 zdjęć poddanych autorskiej obróbce

 
6 miesięczna galeria dla Was i Waszych Gości

 
poradnik ślubny

 
konsultacja telefoniczna przed ślubem

 
czas obróbki 90 dni

 
 

SILVER GOLD PLATINUM

O F E R T A  Ś L U B N A

12 godzinny reportaż
(od przygotowań do 00:30)

 
plener ślubny w dniu ślubu 

(15-30 minut podczas wesela)
 

minimum 600 zdjęć poddanych autorskiej obróbce
 

30 dniowa galeria dla Was i Waszych Gości
 

album 30x30 (20 rozkładówek)
 

slideshow z podkładem muzycznym 
 

poradnik ślubny 
 

konsultacja telefoniczna przed ślubem
 

czas obróbki 90 dni
 
 
 
 
 4700 zł 6700 zł5700 zł

10 H 12 H 12 H



D O D A T K I
S E S J A  N A R Z E C Z E � S K A S E S J A  P O � L U B N A  Z A G R A N I C Z N A

S E S J A  P O � L U B N A  

wspólnie ustalamy termin sesji (w dowolnym momencie przed
ślubem)
taką sesję wykonujemy w bliskiej okolicy Poznania bądź innym
przez Was wybranym miejscu 

minimum 60 starannie obrobionych zdjęć
30 wydruków w rozmiarze 15x23

     (do którego trzeba doliczyć dojazd)

     900 ZŁ 
       *dla naszych par ślubnych rabat w wysokości -100 zł 

wspólnie ustalamy termin sesji (innego dnia niż ślub)
taką sesję wykonujemy w bliskiej okolicy Poznania bądź innym
przez Was wybranym miejscu (do którego trzeba doliczyć dojazd)
minimum 80 starannie obrobionych zdjęć
50 wydruków w rozmiarze 15x23

     1200 ZŁ 

wspólnie ustalamy termin sesji (innego dnia niż ślub)
minimum 80 starannie obrobionych zdjęć
50 wydruków w rozmiarze 15x23

     1200 ZŁ+BILETY+NOCLEG 



A L B U M Y

album 20x20
20 rozkładówek

600 zł

album 30x30
20 rozkładówek

900 zł

* dodatkowa rozkładówka albumu 20x20: 20 zł
* dodatkowa rozkładówka albumu 30x30: 30 zł

Fajnie jest przywoływać miłe momenty!
Z tym zgodzimy się wszyscy i chyba oczywistym jest, że zdjęcia to najlepszy sposób na

zatrzymanie tych chwil. Zatem kiedy otrzymacie od nas gotowy reportaż ślubny
najprawdopodobniej będziecie wracać do tych fotografii jeszcze nie raz. Oczywiście

najpiękniej prezentują się właśnie w albumach, po które łatwiej jest sięgnąć niż
przeszukiwać się przez setki gigabajtów na dyskach. Mogą też być świetnym pomysłem

na prezent dla Waszych rodziców, dziadków. Możecie dowolnie dobrać sobie kolor
okładki, grawer, rozmiar. Możliwości jest naprawdę wiele! 

 
 
 
 album 15x15

10 rozkładówek

140 zł



GDZIE PRACUJECIE?
Pracujemy wszędzie, dojeżdżamy w każdy rejon Polski, jak również za
granicę.

CZY SPOTKANIE PRZED PODPISANIEM UMOWY JEST
KONIECZNE?
Nasze podejście do par jest bardzo indywidualne i nie wyobrażamy sobie
pracować bez wcześniejszego poznania Was! Dlatego przed podpisaniem
umowy umawiamy się z Wami na luźne spotkanie przy kawce lub online.
Naprawdę widać to później na zdjęciach czy czujemy wspólne flow. 
 
KIEDY MOŻEMY MIEĆ PEWNOŚĆ, ŻE TERMIN JEST
ZAREZERWOWANY?
Termin rezerwujemy po podpisaniu umowy oraz zaksięgowaniu 
zadatku.

ILE WYNOSI ZADATEK?
800 zł.  

KIEDY NALEŻY WPŁACIĆ CAŁĄ KWOTĘ ZA REPORTAŻ?
Pozostałą kwotę rozliczenia należy wpłacić do 3 dni przed ślubem lub w
dniu ślubu.

F A Q
JAK WYGLĄDA KWESTIA DOJAZDU ORAZ NOCLEGU
FOTOGRAFÓW?
Dojazd do 100 km w dwie strony od Poznania jest bezpłatny. Powyżej tej
odległości należy przyjąć 1,60 zł za każdy km trasy. Nocleg powyżej 150
km opłaca Para Młoda.

JAK DŁUGO CZEKA SIĘ NA ZDJĘCIA?
Zgodnie z umową na oddanie Wam zdjęć mamy 90 dni roboczych.
Staramy się jednak oddawać galerię jak najprędzej. Kilka dni po ślubie
wysyłamy Wam również zajawkę złożoną z kilku ujęć z Waszego wesela. 

CZY MOŻNA OTRZYMAĆ ZDJĘCIA SZYBCIEJ?
Tak, oddanie reportażu w przeciągu 2 tygodni - czyli ekspress – 1000 zł.

CZY ISTNIEJE OPCJA PRZEDŁUŻENIA REPORTAŻU?
Jak najbardziej! Koszt dodatkowej godziny pracy to 400 zł.

CZY MACIE POZWOLENIE NA FOTOGRAFOWANIE PODCZAS
MSZY ŚWIĘTEJ?
Oczywiście, mamy odbyty kurs liturgiczny.



C O  D A L E J ?
OFERTA 
Na początku zapoznajcie się z naszą ofertą, przejrzyjcie dokładnie co zawierają pakiety oraz jakie są możliwości dodatków, na które
nie musicie się od razu decydować. Na zapoznanie się z ofertą macie 7 dni (rezerwujemy wstępnie termin), jeżeli pojawi się para,
która na 100% zainteresowana jest Waszym terminem, piszemy do Was jaką podjęliście decyzję. Natomiast jeśli na wstępie nie
jesteście zainteresowani naszą ofertą prosimy od razu o taką informację.    

ROZMOWA 
Nasze podejście do par jest bardzo indywidualne i nie wyobrażamy sobie
pracować bez wcześniejszego poznania Was! Dlatego przed podpisaniem
umowy umawiamy się z Wami na luźne spotkanie przy kawce lub online, gdzie
będziecie mogli zobaczyć nasze pełne reportaże z dnia ślubu oraz albumy.

UMOWA
Jeśli jesteście zdecydowani w 100% wtedy podpisujemy umowę na
spotkaniu bądź online, natomiast rezerwacja terminu następuje po
zaksięgowaniu zadatku.
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KOCHANI, DZIĘKUJEMY WAM ZA
WIADOMO�� I ZAINTERESOWANIE
NASZĄ OFERTĄ
 
Chętnie wysłuchamy jak chcecie żeby wyglądał Wasz wymarzony dzień, co planujecie, jak
się poznaliście. 

Duże znaczenie ma dla nas kontakt z naszymi parami. Dlatego chętnie umówimy się z
Wami na kawę/herbatę i porozmawiamy o naszym sposobie pracy. Fajnie będzie poznać się
nieco lepiej i zobaczyć, czy poczujemy tzw. "wspólne flow". Lubimy bezpośredni kontakt z
naszymi parami od pierwszej chwili więc bez problemu mówcie nam po imieniu. 

Dziękujemy za Wasz poświęcony czas!
Gdybyście mieli jakiekolwiek pytania śmiało piszcie!

a tymczasem...

i widzimy się na kawie! 

PAULINA & EWELINA

hej



Natura lne ,  n i epozowane  i  pe łne  emoc j i  kadry  to
nasza  spec ja lność .

PAULINA I  EWELINA


