


WITAJ W WEDDING STUDIOS

Kochamy tworzyć miłosne historie, poznawać 
nowych  ludzi, być świadkami tego jedynego, 
szczęśliwego dnia który, wymaga wyjątkowej 
oprawy.

zapytania i indywidualne pomysły, aby 
stworzyć piękny obraz, który w przyszłości 
dostarczy wielu szczęśliwych powrotów do 
dnia Waszego ślubu.

Jesteśmy gotowi na Wasze wymagania, 



CO ZYSKUJESZ Z WEDDING STUDIOS?
Zapewniamy

Współpracę z profesjonalistami

Bezpłatny dojazd do klienta 

Możliwość personalizacji oferty

Organizer Ślubny + Pendrive + Niespodzianka

Backup & Share® Twoje materiały są u nas 
bezpieczne przez 10 lat – Bezpłatnie!

Bezpieczny wybór zgranej ekipy 
odpowiedzialnej za film i zdjęcia 



LOVE IT
Fotografia

• 2 fotografów
• Sesja plenerowa w tygodniu
• 450 autorskich, wyselekcjonowanych zdjęć

9800 PLN

6900 PLN* ( First Minute )

* tylko przy decyzji do 21.03.2020

• Reportaż z dnia ślubu 

• 3 x Duży Fotoalbum
• Backup & Share® - dostęp online na 10 lat



LIKE IT
Fotografia

• 1 fotograf
• Sesja plenerowa w dniu ślubu
• 300 autorskich, wyselekcjonowanych zdjęć

5400 PLN

3900 PLN* ( First Minute )

* tylko przy decyzji do 21.03.2020

• Reportaż z dnia ślubu

• Duży Fotoalbum
• Backup & Share® - dostęp online na 10 lat



Fotografia

• Dodatkowy Fotograf
2500 PLN

• Sesja ślubna – plenerowa lub narzeczeńska
1600 PLN

• 50 autorskich zdjęć – dodatkowych do pakietu
600 PLN

   30X30cm / 20 stron / ~40 zdjęć

600 PLN

OPCJE DODATKOWE

• Duży Fotoalbum 



ZNIŻKI I PROMOCJE 
Fotografia

5% • Za polecenie od Młodej Pary
  Poinformuj nas komu możemy podziękować.

5% • Za wybranie usługi film + foto 
  Polecamy bezpieczny wybór zgranej ekipy! 

5% • B4 the Weekend
  Organizujesz przyjęcie w piątek? Świetnie!  

10%
• Tygodniowy zawrót głowy
  Dla organizujących przyjęcie w tygodniu lub
  poza sezonem ( październik – kwiecień )



CHCESZ ZAREZERWOWAĆ?

Oczywiście, możesz zrobić wstępną rezerwację 
w każdej chwili na 7 dni! 

Gwarancją potwierdzenia rezerwacji jest wpłata
zadatku 30%  aby Twój termin był w 100% 
zarezerwowany tylko dla Ciebie.

Twoje uznanie nadaje sens naszej pracy - dlatego jest 
dla nas priorytetem. 

Okres ważności oferty wynosi 14 dni. Wszystkie kwoty w ofercie są kwotami brutto.
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