
OFERTA NA FOTOREPORTAŻ WESELNY 

 

 

Witamy serdecznie, 

Jesteśmy duetem fotografów, uwielbiamy ludzi, plenery na łonie natury i miejsca  
z niepowtarzalnym klimatem. Od 2015 roku bezgranicznie pochłonęła nas pasja do fotografii ślubnej  
i chwytanie tych wspaniałych ulotnych chwil oraz wzruszających delikatnych momentów w kadrach 
naszych aparatów.  

Z przyjemnością poznamy Waszą historię i z wielką ochotą podejmiemy wyzwanie 
opowiedzenia jej tak, jak tylko najpiękniej potrafimy. 

W naszych pakietach otrzymujecie od 400 do 1000 obrobionych zdjęć, bezpłatny dostęp  

do prywatnej galerii na naszej stronie www, papierowe odbitki, cały gotowy materiał wydany  

na drewnianym pendriv’e lub spersonalizowanej płycie DVD oraz profesjonalnie wydane  

foto-albumy i foto-książki. 

Od 2018 roku w swojej ofercie proponujemy foto-budkę, a fotografie dołączamy  

do materiału z wesela na pendrive/płycie DVD i zamieszczamy w prywatnej galerii na naszej stronie. 

 

 

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania, a poniżej przedstawiamy naszą ofertę.  

 

UWAGA PROMOCJA: przy wyborze pakietu nr 3, FOTO-BUDKA lub SESJA NARZECZEŃSKA GRATIS ! 

 

Jak pracujemy, co zawiera nasza oferta? 

 

Reportaż z dnia ślubu: 

• podczas reportażu i sesji pracuje sam lub we dwoje – Maciej i Kasia 

• jesteśmy z Wami od przygotowań do oczepin do ok. 1:00 

• wykonujemy fotografię reportażową, portretową, zdjęcia grupowe, detale 

• w dniu ślubu wykonujemy krótką sesję portretową w plenerze (około 15-30 minut) 

• podczas przyjęcia organizujemy pamiątkowe zdjęcia z gośćmi 

• od 400 do 1000 fotografii w formie cyfrowej, w najwyższej rozdzielczości, poddane autorskiej 

obróbce graficznej 

• fotografie przekazujemy na pendriv’e lub spersonalizowanej płycie DVD oraz prywatnej galerii na 

naszej stronie internetowej  

 



Sesja poślubna w innym terminie: 

• podczas sesji pracuje sam lub we dwoje – Maciej i Kasia 

• czas trwania sesji poślubnej to około 2-4h 

• 50-200 fotografii w formie cyfrowej, w najwyższej rozdzielczości, poddane autorskiej obróbce 

• miejsce i charakter sesji ustalamy indywidualnie 

 

DO WYBORU TRZY PAKIETY  

 

PAKIET nr 1 z jednym fotografem:  2900zł  (około 400 zdjęć) – 1 dzień 

fotoreportaż w dniu wesela (cały dzień do ok. 1:00) 

sesja plenerowa w dzień wesela 

 

- przygotowania-błogosławieństwo-ceremonia zaślubin-uroczystość weselna do oczepin do ok 1:00,  

- 50 papierowych odbitek formatu 15x21cm,  

- pendrive/płyta DVD w pudełku/etui (400 zdjęć) 

- termin odbioru gotowego materiału około 30dni od daty ślubu 

- dojazd w dniu wesela - bezpłatny na terenie woj. kujawsko-pomorskiego 

*** 

 

PAKIET nr 2 z jednym fotografem:  3200zł  (około 600 zdjęć) – 2 dni 

fotoreportaż w dniu wesela (cały dzień do ok 1:00) 

sesja plenerowa w inny dzień + krótka mini sesja w dzień wesela 

 

- przygotowania-błogosławieństwo-ceremonia zaślubin-uroczystość weselna do oczepin do ok 1:00,  

- 50 papierowych odbitek formatu 15x21cm,  

- pendrive/płyta DVD w pudełku/etui (600 zdjęć) 

- termin odbioru gotowego materiału około 30dni od daty ślubu 

- dojazd w dniu wesela - bezpłatny na terenie woj. kujawsko-pomorskiego 

*** 

 

PAKIET nr 3 dwóch fotografów:  3900zł  (około 1000 zdjęć) – 2 dni 

fotoreportaż w dniu wesela (cały dzień do ok 1:00) 

w pakiecie FOTO-BUDKA lub sesja narzeczeńska do wyboru 

sesja plenerowa w inny dzień + krótka mini sesja w dzień wesela 

 

- przygotowania-błogosławieństwo-ceremonia zaślubin-uroczystość weselna do oczepin do ok 1:00,  

- 100 papierowych odbitek formatu 15x21cm,  

- pendrive/płyta DVD w pudełku/etui (1000 zdjęć) 

- termin odbioru gotowego materiału około 30dni od daty ślubu 

- dojazd w dniu wesela - bezpłatny na terenie woj. kujawsko-pomorskiego 

 

 



Usługi dostępne poza w/w pakietami : 

 

SESJA NARZECZEŃSKA (1-2 godzin):  500zł (cena może ulec zmianie zależnie od miejsca sesji) 

 

SESJA PLENEROWA (2-4 godzin):  800zł (cena może ulec zmianie zależnie od miejsca sesji) 

 

FOTO-BUDKA:  300zł (cena przy wyborze pakietu nr 1 lub 2) 

 

 

Materiały dodatkowe: 

DUŻA FOTO-KSIĄŻKA 30x30cm 20 stron + BOX z kryształami Swarovskiego - 450zł 

PAKIET FOTO-KSIĄŻEK  1 duża 30x30cm 20 stron + 2 małe 20x20cm 20 stron - 400zł 

DUŻA FOTO-KSIĄŻKA 30x30cm 20 stron - 280zł 

MAŁA FOTO-KSIĄŻKA 20x20cm 6 stron - 80zł  (np w prezencie dla rodziców) 

(książki są oprawione w eko-skórę lub płótno, wzór i kolor do wyboru) 

firmy które wykonują dla nas foto-książki:  www.thelab.pl  www.eagfa.pl  www.najlepszefoto.pl   

 

 

Pozostajemy do Waszej dyspozycji 

Maciek i Kasia 

 

telefon: 501 056 005 

WWW: www.maciejnadratowski.pl  

FB: https://www.facebook.com/nadratowski.zdjecia 

 

 

http://www.thelab.pl/
http://www.eagfa.pl/
http://www.najlepszefoto.pl/
http://www.maciejnadratowski.pl/
https://www.facebook.com/nadratowski.zdjecia

