FOTOGRAF KALISZ UL. CZASZKOWSKA TEL. 62 727 20 10

Zatrzymaj najważniejsze chwile w kadrze zawodowca
Każdego roku mamy okazję fotografować podczas Komunii Świętej. Dzieciaki wspaniale współpracują. Zawsze bardzo miło wspominamy te sesje. Oferta komunijna obejmuje reportaż z przyjęcia, sesje w plenerze, sesje w studio oraz zdjęcia grupowe z fotoreportażem z kościoła.
Komunia dla grupy dzieci obejmuje wykonanie fotoreportażu z kościoła. Każde dziecko
otrzymuje w albumie po 3 wywołane zdjęcia (grupowe, komunia, zdjęcie z rodzicami)
oraz płytę z filmem.
Wszystkie wykonane zdjęcia przekazane są na płycie DVD lub w prywatnych galeriach
ze zdjęciami i filmem do pobrania. Szczegóły znajdują się na drugiej stronie.
W propozycji 24studio.pl nie ma żadnych kosztów za dodatkowe ujęcia.
SESJA W PLENERZE W DNIU UROCZYSTOŚCI
Zdjęcia realizowane w dniu uroczystości lub ,,białym tygodniu’’
• 15 najpiękniejszych ujęć z sesji z odbitkami 15x21cm.
• Albumik komunijny na 3 zdjęcia 20x30cm i 2 x 15x21cm
• Profesjonalnie obrobione zdjęcia nagrane na CD

390zł

FOTOREPORTAŻ Z PRZYJĘCIA KOMUNIJNEGO - ŻYCZENIA
• 1 godzina fotoreportażu z przyjęcia. (Każda kolejna 150 zł)
• 50 najładniejszych ujęć z odbitkami 10x15cm na papierze jedwambistym
• Zdjęcia nagrane na CD (tylko w pakiecie z dowolną sesją)
Sugerujemy wstrzymać się z oficjalnymi życzeniami do przyjazdu fotografa.

200zł

SESJA W PROFESJONALNYM STUDIO

300zł

• 6 najpiękniejszych ujęć z odbitkami w formacie 15x21cm
• Albumik komunijny + płyta CD

ZDJĘCIA GRUPOWE W ALBUMIE + FOTOREPORTAŻ Z MSZY
• Usługa realizowana przez jednego lub dwóch fotografów.
• Zdjęcie grupowe 20x30cm + Komunia Św. + zdj. z rodzicami w albumie.
• Pełen fotoreportaż z ceremonii w kościele - dzieci i uczestnicy ceremonii odnajdą się na zdjęciach.
• Wszystkie wykonane zdjęcia przekazujemy na płytach.

70zł os.

KAMERA + FOTOGRAF W KOŚCIELE

• Szczegóły na drugiej stronie.

Pakiety można dowolnie łączyć lub modyfikować. W cenie dojazd na terenie Kalisza.

Uwaga: Aby zagwarantować wysoką jakość nie korzystamy z podwykonawców.
Liczba uroczystości, które możemy obsłużyć jest ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń.
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