OFERTA 2w1

OFERTA SPECJALNA 2w1 na rok 2019/2020
( info w pigułce - wybrane opcje)

PAKIET BRĄZOWY FILM+FOTO (opcja bez albumu)
Fotograf i kamerzysta od początku do oczepin lub dłużej (na życzenie). Plener w
ustalonym dniu, dojazd do 40 km.

Otrzymujecie:

FILM 1,5h

- 3 płyty dvd (okładka standardowa, nadruk na płycie).

FOTOGRAFIA

- 30 starannie wyselekcjonowanych fotografii o wym. 15x21, zamieszczonych w
eleganckim pudełku;

- ok.800 zdjęć na płycie, przygotowane do wywołania.

CENA za w/w usługę: 2550-,
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PAKIET SREBRNY FILM+FOTO (album 12 kart lub album
tradycyjny 30 kart).
Fotograf i kamerzysta od początku do oczepin lub dłużej (na życzenie). Plener w
ustalonym dniu, dojazd do 40 km.

Otrzymujecie:

FILM 1h

- 3 płyty dvd (okładka standardowa, nadruk na płycie);

- dodatkowo płyta z dwoma teledyskami (na życzenie dedykacja z ustalonym
tekstem), pudełko, nadruk na płycie.

Idealny prezent/podziękowanie. Nie zabezpieczamy płyt, więc można bez problemu
skopiować kolejne egzemplarze.

FOTOGRAFIA

- foto album 12 kart/album tradycyjny 30 kart oprawiony w eco skórę;

- ok.800 zdjęć na płycie.
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CENA za w/w usługę: 3450-,

........................................................................................................................................................
................................

PAKIET ZŁOTY FILM +FOTO (foto album 22 kart lub album
tradycyjny 40 kart) - pakiet z 15% zniżką od całej usługi.
Fotograf i kamerzysta od początku do oczepin lub dłużej (na życzenie). Plener w
ustalonym dniu, dojazd do 40 km.

Otrzymujecie:

FILM 1,5h

- 3 płyty dvd (okładka personalizowana, nadruk na płycie);

- dodatkowo (nowość!): płyta z dwoma teledyskami (na życzenie dedykacja z ustalonym
tekstem), pudełko standardowe, nadruk na płycie.

Idealny prezent/podziękowanie. Nie zabezpieczamy płyt, więc można bez problemu
skopiować kolejne egzemplarze samemu.
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FOTOGRAFIA

- foto album 20 kart eco skóra/album tradycyjny 40 kart;

- ok.800 zdjęć na płycie, przygotowane do wywołania;

- 2 foto albumiki dla rodziców okładka standardowa -

CENA za całą w/w usługę, po zniżce: 3875-,

DODATKI DO PAKIETÓW:

- ZDJĘCIA NA PŁÓTNIE;

- PEN DRIVE Z ZAPISEM ZDJĘĆ W ELEGANCKIM PERSONALIZOWANYM PUDEŁKU;

- DODATKOWE KOPIE PŁYT;
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- DODATKOWE KARTY ALBUMU;

- OKŁADKI W ECO SKÓRZE (PŁYTY, ALBUMY DLA RODZICÓW) W KOLORZE ALBUMU
SLUBU;

- KALENDARZE ZE ZDJĘCIAMI Z SESJI i in.

Więcej info w zakładkach, zapraszamy tez do bezpośredniego kontaktu na e-maila lub
telefonicznego - chętnie odpowiemy na pytania, spróbujemy dopasować usługę do
Waszych potrzeb - zapraszamy:)
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