
 

 
OFERTA NA FOTOREPORTAŻ ŚLUBNY 

 
 

Pakiet w cenie 2700zł 
w którego skład wchodzą: 

 zdjęcia z błogosławieństwa i uroczystości ślubu, 

 zdjęcia z zabawy weselnej do godz 1.00, 

Gwarantowana ilość zdjęć reportażowych to 400 szt. Wszystkie zdjęcia są obrobione 

graficznie i przekazywane na pamięci pendrive 16 GB. W tej cenie oferuję 

zaprojektowany album fotograficzny Fine Album firmy Kserkop w rozmiarach 30x30 (60x30) 

cm z 19 rozkładówkami (38 stron) z wybranymi zdjęciami reportażowymi.  

 

Link do producenta albumów: 

http://albumfotograficzny.com.pl/pl--albumy-fotograficzne-l2 

Link do producenta Pendrive 

http://www.alboomer.pro/page/alboomer-pen 

 

(wartość albumu z pendrivem wynosi 450 zł., więc przekazuję dodatki wykonane w tej 

kwocie, które są wliczone w cenę pakietu) 
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Pakiet w cenie 2900zł 
w którego skład wchodzą: 

 zdjęcia z przygotowań, 

 zdjęcia z błogosławieństwa i uroczystości ślubu, 

 zdjęcia z zabawy weselnej do godz 1.00, 

Gwarantowana ilość zdjęć reportażowych to 450 szt. Wszystkie zdjęcia są obrobione 

graficznie i przekazywane na pamięci pendrive 16 GB. W tej cenie oferuję 

zaprojektowany album fotograficzny Fine Album firmy Kserkop w rozmiarach 30x30 (60x30) 

cm z 19 rozkładówkami (38 stron) z wybranymi zdjęciami reportażowymi.  

 

Link do producenta albumów: 

http://albumfotograficzny.com.pl/pl--albumy-fotograficzne-l2 

Link do producenta Pendrive 

http://www.alboomer.pro/page/alboomer-pen 

 

(wartość albumu z pendrivem wynosi 450 zł., więc przekazuję dodatki wykonane w tej 

kwocie, które są wliczone w cenę pakietu) 
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Pakiet w cenie 3300zł 
w którego skład wchodzą: 

 zdjęcia z błogosławieństwa i uroczystości ślubu, 

 zdjęcia z zabawy weselnej do godz 1.00, 

 zdjęcia z pleneru fotograficznego na mazurach w innym ustalonym terminie. 

Gwarantowana ilość zdjęć reportażowych to 450 szt oraz plenerowych 40 szt. Wszystkie 

zdjęcia są obrobione graficznie i przekazywane na pamięci pendrive 16 GB. W tej cenie 

oferuję zaprojektowany album fotograficzny Fine Album firmy Kserkop w rozmiarach 30x30 

(60x30) cm z 17 rozkładówkami (34 stron) z wybranymi zdjęciami plenerowymi. 

 

Link do producenta albumów: 

http://albumfotograficzny.com.pl/pl--albumy-fotograficzne-l2 

Link do producenta Pendrive 

http://www.alboomer.pro/page/alboomer-pen 

 

(wartość albumu z pendrivem wynosi 400 zł., więc przekazuję dodatki wykonane w tej 

kwocie, które są wliczone w cenę pakietu) 
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Pakiet w cenie 3500zł 
w którego skład wchodzą: 

 zdjęcia z przygotowań, 

 zdjęcia z błogosławieństwa i uroczystości ślubu, 

 zdjęcia z zabawy weselnej do godz 1.00, 

 zdjęcia z pleneru fotograficznego na mazurach w innym ustalonym terminie. 

Gwarantowana ilość zdjęć reportażowych to 500 szt oraz plenerowych 40 szt. Wszystkie 

zdjęcia są obrobione graficznie i przekazane na pamięci pendrive 16 GB. W tej cenie oferuję 

zaprojektowany album fotograficzny Fine Album firmy Kserkop w rozmiarach 30x30 (60x30) 

cm z 18 rozkładówkami (36 strony) z wybranymi zdjęciami plenerowymi. 

 

Link do producenta albumów: 

http://albumfotograficzny.com.pl/pl--albumy-fotograficzne-l2 

Link do producenta Pendrive 

http://www.alboomer.pro/page/alboomer-pen 

 

(wartość albumu z pendrivem wynosi 450 zł., więc przekazuję dodatki wykonane w tej 

kwocie, które są wliczone w cenę pakietu) 

 
 

Pakiety możemy modyfikować zgodnie z indywidualnymi potrzebami. Jest również 

możliwość zrezygnowania z albumów, co spowoduje obniżenie ceny pakietów o 300 

lub 330 zł. Do cen pakietów mogą zostać doliczone koszty dojazdu lub/i noclegu jeżeli 

uroczystości odbędą się poza województwem Warmińsko- Mazurskim. W przypadku pytań 

służę pomocą tel: 604236989, e-mail: info@piatekpawel.pl 
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