
Pakiet  S

- reportaż z ceremonii w kościele lub USC:
  ślub, życzenia, zdjęcia spólne oraz  sesja portretowa w okolicy - 
  lącznie około dwóch -trzech godzin
- minimum 100 plików jpg zdjęć poddanych autorskiej obróbce (link do pobrania)
- galeria internetowa na hasło

 

 1700 zł

reportaż  ślubny

Michał i Justyna wybrali Pakiet S
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Pakiet  M

                                                                                            3500 zł
- fotografowanie uroczystości weselnej od przygotowań do oczepin
- zdjęcia z gosćmi 
- sesja portretowa w tym samym dniu (mini-plener)
- pliki cyfrowe .jpg zdjęć poddanych autorskie obróbce na pendrive (minimum 400)
- galeria internetowa na hasło
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reportaż  ślubny

Matt i Jamie wybrali Pakiet M
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4800 ZŁ



Dodatki
 
Zezwolcie sobie zachować Wasze wspómnienia w elegańśkiej oprawie!

Współpracuję z najleprzymi podwykonawcami, żeby zdjęcia z waszego wesela 
mogły cieszyć nawet Waszych prawnuków ;)
Cena na fotoalbum zależy do Państwa potrzeb i marzeń, od rozmiaru, ilości stron
twardości kart, ilości albumów.
  
* Fotoalbum premium klasy 30x30 cm (20 stron, 10 rozkładówek)                 500 zł
* Zestaw albumów:
1 szt. 30x30 cm + 2 szt. 25x25                                                                                       1000 zł

* 50 odbitek w  eleganckim spersonalizowanym  pudełeczku                            200 zł
* Fotoobraz na ścianę w dużym rozmiarze                                                          od 150 zł

Monastyrski sp. z o.o.
NIP: 6762549584 VAT/VAT EU: PL 6762549584
KRS: 0000732911 (21/05/2018) REGON: 380293826 
Adres: 30-364 Kraków, ul. Kamieniarska 31/4

monastyrski.spzoo@gmail.com Telefon: (+48) 881 217 888

reportaż  ślubny



- oferta ślubna jest aktualna w ciągu 2021 roku i dotyczy rezerwacji wesel 2021-2022
- podpisujemy umowę 
- ceny podane brutto, wystawiam fakturę-VAT
- rezerwacja terminu następuje po wpłacie i zaksięgowaniu 700 zł zadatku
- nie przekazuję plików surowych (RAW)
- cena osobno zamówionej sesji narzeczeńskiej - 550 zł
- cena osobno zamówionej sesji ślubnej - 1000 zł- cena osobno zamówionej sesji ślubnej - 1000 zł
 

monastyrska.pl
facebook.com/monastyrskaphotography
instagram.com/monastyrska_photography
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