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Pakiet luxusowy

zapytaj @

Fotografie od momentu przygotowań,
poprzez ceremonię, wesele i plener w dniu ślubu

Fotografie od momentu przygotowań,
poprzez ceremonię, wesele i plener w innym dniu

Fotografie od momentu przygotowań, poprzez ceremonię,
wesele (poprawiny jeśli będą) i plener w innym dniu

2 szt.

1 szt.

Pendrive w skrzynce drewnianej

2 szt.

Pendrive w skrzynce drewnianej

1 szt.

Fotoksiążka
lub
rozszerzona
projektowana
indywidualnie
z 20 rozkładówkami
60 x 30 cm oprawa
ekoskóra
(wewnątrz ok. 115
fotografii wybranych
przez Państwa)

1 szt.

Fotoksiążka
lub
rozszerzona
projektowana indywidualnie
z 20 rozkładówkami
60 x 30 cm oprawa
skórzana (wewnątrz ok. 115
fotografii wybranych
przez Państwa)

3 szt.

Fotografia na płótnie naciągniętym na ramki
wymiar (40cm x 60cm lub inny) np. jako prezent
dla rodziców

Fotografia na płótnie
naciągniętym na ramki
wymiar (40cm x 60cm
lub inny) np. jako
prezent dla rodziców

Indywidualna galeria internetowa abonament darmowy
na 4 miesiące od opublikowania

Indywidualna galeria internetowa abonament darmowy
na 6 miesięcy od opublikowania

10 fotografii 3D, przygotowanych do oglądania w TV
lub TV 3D, 5 z tych fotografii dodatkowo jako wydruk A4
+ 1 wydruk 3D oglądalny bez okularów + okulary 3D

30 fotografii 3D, przygotowanych do oglądania w TV 3D,
20 z tych fotografii dodatkowo jako wydruk A4 + okulary 3D

Etui zawierające 2 płyty DVD,
okładka projektowana indywidualnie:
Płyta DVD z ok. 600 - 800 szt. fotografii
Płyta DVD z prezentacją multimedialną
fotografii wybranych przez Państwa

1szt.

Fotoksiążka
lub
projektowana
indywidualnie
z 15 rozkładówkami
60 x 30 cm oprawa
ekoskóra
(wewnątrz ok. 85
fotografii wybranych
przez Państwa)

Album tradycyjny
z wklejanymi
fotografiami
(120 fotografii
10x15cm
+ 20 powiększeń
formatu A4)
- dopłata 150 zł

Indywidualna galeria internetowa
zawierająca wybrane przez Państwa
fotografie - abonament darmowy
na 2 miesiące od opublikowania

Dodatki:

Pakiet podstawowy +
zapytaj @
z sesją ślubną w inny dzień

Dodatkowa sesja
plener. w inny dzień
niż dzień Ślubu
(4 h, dwa miejsca)
zapytaj @
Reportaż poprawiny
zapytaj @

2 szt.

Album tradycyjny
z wklejanymi
fotografiami
(140 fotografii
10x15cm
+ 26 powiększeń
formatu A4)
- dopłata 150 zł

Pakiet rozszerzony bez fotografii 3D

Dodatkowa fotoksiążka
Dodatkowa MINI fotoksiążka
(20 rozkładówek, pogrubione (20 rozkładówek, format 20cm
strony, specjalny papier silk) x 40cm, oprawa ekoskóra
Format 30cm x 60cm,...
zapytaj @
zapytaj @
Fotografia na płótnie (40x60cm)
Rozszerzenie fotoks. o 5 rozk. naciągniętym na ramki
zapytaj @
zapytaj @

zapytaj @

Fotografie 3D, do TV
standardowego, TV 3D
TV 3D + wydruk A4
zapytaj @
Odbitka 3d oglądalna bez
okularów 3d, format 15x20
zapytaj @

Album tradycyjny
z wklejanymi
fotografiami
(140 fotografii
10x15cm
+ 26 powiększeń
formatu A4)

plus 2 szt. Mini fotoksiążka
dla rodziców 20 rozkł.
format 20cm x 40cm.
lub kopie albumu
tradycyjnego

Pendrive z fotografiami standard i 3D oraz prezentacją HD

Pakiet luxusowy bez fotografii 3D

Pendrive w skrzynce drewnianej zapytaj @
Pendrive w skrzynce drewnianej z miejscem
na zdjęcia 15x21cm
zapytaj @
Pendrive w skrzynce drewnianej z miejscem
na zdjęcia 21x30,5cm
zapytaj @
Odbitka 15x21cm
zapytaj @
Odbitka 21x30,5cm

zapytaj @

GRATISY!
Do wszystkich pakietów.
1. Prezentacja fotografii w PDF.
2. Prezentacja fotografii w postaci
filmu do oglądania w jakości HD.
.

Przedstawiony cennik nie jest ofertą handlową w świetle przepisów prawa.

tel. 511 49 89 84

Pakiet rozszerzony

www.facebook.com/Felisaft.Fotografi
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www.felisaft.pl

Pakiet podstawowy

wizuale

MENU
na rok 2020

oferta

Pendrive w skrzyneczce z wideoprezentacją i fotografiami

Wydruk na płótnie naciągniętym na ramki
Przedstawiony cennik nie jest ofertą handlową w świetle przepisów prawa.

Intro prezentacji multimedialnej lub Fotografie 3D

www.felisaft.pl

tel. 511 49 89 84

Fotoksiążka

www.facebook.com/Felisaft.Fotografia

MENU
na rok 2020

