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kilka slow o ofercie
fotografii rodzinnej
Jest mi bardzo miło, że szukając fotografa, który uwieczni Wasze
szczęśliwe chwile traﬁliście właśnie do mnie.
Fotograﬁa rodzinna jest moją pasją i sposobem na życie już od
2011 r. Ogromna liczba rodzin, które mi zaufały i powierzyły swoje
wspomnienia to największy powód do dumy. Liczę, że będę mogła
zachować ważne chwile także dla Was.
W tabeli poniżej znajdziecie podstawowe informacje o proponowanych
przeze mnie pakietach i cenach. Niezależnie od wybranej opcji
otrzymacie fotograﬁe poddane autorskiej obróbce i przygotowane
do wywołania, zapisane na pendrive lub przesłane drogą
elektroniczną. Ponadto macie do wyboru najwyższej jakości odbitki
w formacie 15x23 cm lub profesjonalne fotoksiążki. Po każdej sesji
istnieje możliwość dokupienia dodatkowych ujęć.
Cennik obejmuje 2 typy sesji: noworodkowe (wykonywane w 2-3
tygodniu życia dziecka) oraz rodzinne (dziecięce, ciążowe, sesje par
czy całych rodzin). Sesje noworodkowe wykonuję w domu klienta,
rodzinne w plenerze, dziecięce i ciążowe w studio lub w plenerze.
Koszty dojazdu uzgadniamy indywidualnie.

sesje noworodkowe
Typ sesji
Liczba zdjęć w formie elektronicznej
Liczba odbitek
(ze zdjęć otrzymanych w formie elektronicznej)

lifestyle (sesja w domu)
20 (pendrive)
20

Album 20x30 cm

dopłata 300 zł

Czas trwania sesji

około 1 godz.

Cena dodatkowych ujęć (za 1 szt)
Cena

15 zł
400 zł

Sesje noworodkowe wykonywane są w 2 lub 3 tygodniu życia dziecka. Noworodki fotografuję w konwencji “lifestyle” w naturalnym środowisku - w domu, z rodzicami.
Przy zakupie sesji ciążowej i noworodkowej na drugą sesję obowiązuje 10% rabat.

sesje rodzinne, dzieciece, ciazowe
Typ sesji
Liczba zdjęć w formie elektronicznej
Liczba odbitek
(ze zdjęć otrzymanych w formie elektronicznej)

plener/studio/lifestyle
12 (pendrive)
12

Album 20x30 cm

dopłata 300 zł

Czas trwania sesji

około 1 godzina

Cena dodatkowych ujęć (za 1 szt)
Cena

Oferta nie dotyczy sesji dzieci poniżej 3 miesiąca życia.

20 zł
350 zł

fotoalbumy
Dla Was i Waszych najbliższych to pamiątka na
całe życie, dlatego dokładam wszelkich starań, aby
produkty, które otrzymacie były przygotowane
profesjonalnie z zachowaniem najwyższej jakości.
Wnętrze albumu to zdjęcia naświetlone na
papierze fotograﬁcznym o strukturze jedwabiu,
umieszczone na usztywnionych rozkładówkach.
Całość oprawiona jest w ekoskórę, w wielu
kolorach do wyboru.
Istnieje możliwość zamówienia książek w różnych
formatach.

jak przygotowac sie do sesji
Dzieci
Należy zadbać, aby dziecko podczas sesji było wypoczęte, najedzone
i zrelaksowane. Można przywieźć ulubione zabawki malucha,
koniecznie należy zabrać kilka zestawów ubrań, a w przypadku sesji
studyjnej czyste obuwie (w przypadku sesji rodzinnej dodatkowe
ubrania dla rodziców są również mile widziane). Należy unikać ubrań
z dużymi wzorami, nadrukami i napisami. Najlepszym wyborem będą
stonowane, delikatne kolory (beże, brązy, granat, biel).
Przygotowanie konkretnej, spersonalizowanej stylizacji, np.
urodzinowej, wiąże się z dodatkowym kosztem, dlatego ceny takich
sesji ustalane są indywidualnie.
Dorośli
Na sesję należy przyjść wypoczętym. Paniom zalecam skorzystanie
z usług współpracującej ze mną profesjonalnej wizażystki. Zadba ona
o przygotowanie właściwego makijażu fotograﬁcznego, który nie tylko
podkreśli urodę, ale także sprosta wymogom oświetlenia studyjnego
i zagwarantuje zadowalający efekt sesji. Warto wcześniej zadbać
o manicure i pedicure oraz włosy. Należy przywieźć kilka zestawów
ubrań i biżuterii, czyste obuwie (na sesję studyjną). Zawsze sprawdzą
się stonowane, delikatne kolory (beże, brązy, granat, biel). Gładki t-shirt
to zawsze dobre rozwiązanie.
Na sesji ciążowej pomocne będą także pamiątki z tego wyjątkowego
okresu oraz zabawka, buciki i ubranka czekające na narodziny dziecka.

formalnosci
W celu umówienia terminu sesji i dokonania rezerwacji proszę o kontakt mailowy: kontakt@martakuchcinska.pl
W ciągu 2 -3 tygodni od dnia wykonania sesji (w czasie sezonu ślubnego ten czas może się nieznacznie wydłużyć) drogą elektroniczną
przesyłam link do systemu wybierania zdjęć. Znajdują się tam fotograﬁe po selekcji i obróbce graﬁcznej. Spośród nich należy dokonać
wyboru zdjęć zgodnie z zamówionym pakietem. Oczywiście istnieje możliwość dokupienia dodatkowych ujęć. Cena obejmująca plik oraz
odbitkę została podana w tabeli.
Efekty sesji będą gotowe w ciągu 2 tygodni od dnia otrzymania listy wybranych zdjęć. Wtedy odbitki oraz pendrive można odebrać
osobiście u mnie lub wyślę je pocztą (koszt przesyłki wynosi zazwyczaj 14 zł).

dodatki
Do każdego pakietu można dodatkowo zamówić:
- wysokiej jakości odbitki w różnych formatach, naświetlane
na profesjonalnym papierze fotograﬁcznym o fakturze
jedwabiu,
- fotoalbumy w różnych formatach - ceny od 200 zł,
- ekoalbumu (fotoksiążki) - ceny od 50 zł,
- wydruki wielkoformatowe, wydruki na płótnie,
- makijaż fotograﬁczny wykonywany przez profesjonalną
wizażystkę - od 100 zł,
- karnet prezentowy do sesji w prezencie - gratis.

reportaz z uroczystosci
rodzinnych
Z przyjemnością wykonam reportaż z chrzcin, roczku, urodzin,
rocznic i innych uroczystości rodzinnych.
Cena ustalana jest indywidualnie (od 500 zł za 2 godzinny
reportaż).

kontakt@martakuchcinska.pl
691 833 523

