
Każda para jest unikatowa i opowiada odmienną historię. 
Dlatego do zleceń podchodzimy z indywidualnym wyczuciem. Najpierw Was poznajemy, a potem działamy. 

Cenimy swobodne relacje oparte na szacunku, dobrym humorze i życzliwości. 
Wtedy współpraca przebiega w znacznie przyjemniejszej atmosferze!

Ślub to wielka rzecz. My sprawimy, że będzie też niezapomniana!

MINI
 

2 500 PLN 
cena na rok 2024: 2700 PLN 

reportaż od przygotowań  
do dwóch pierwszych godzin 

przyjęcia weselnego

nie mniej niż  
250 obrobionych zdjęć

sesja plenerowa w dniu ślubu

pendrive z obrobionymi  
fotografiami w pełnej rozdzielczości

własna galeria internetowa

fotoksiążka 30x20 cm 
[20 stron]

Do wyboru szeroki wachlarz materiałów tekstylnych i ekoskór, dzięki czemu oprawa może być dokładnie taka, jakiej potrzebujesz. 

Czas trwania sesji to około 1-1,5 godziny, w cenie otrzymujecie 15 obrobionych zdjęć. 
Istnieje możliwość domówienia odbitek lub fotoksiążki z sesji w atrakcyjnych cenach. 

SESJA NARZECZEŃSKA 
od 350 zł

FOTOGRAFIA ŚLUBNA
W poniższym cenniku przygotowaliśmy najczęściej wybierane opcje w formie pakietów.

Zawsze jednak jesteśmy skłonni dopasować się do Waszych potrzeb!

GRAND

3 900 PLN 
cena na rok 2024: 4100 PLN

 
reportaż od przygotowań  

do oczepin

nie mniej niż  
550 obrobionych zdjęć

sesja plenerowa  
w innym dniu

pendrive z obrobionymi  
fotografiami w pełnej rozdzielczości

własna galeria internetowa

fotoksiążka 30x30 cm 
[40 stron]

STANDARD

3 400 PLN
cena na rok 2024: 3600 PLN 

 
reportaż od przygotowań  

do oczepin

nie mniej niż  
450 obrobionych zdjęć

sesja plenerowa w dniu ślubu

pendrive z obrobionymi  
fotografiami w pełnej rozdzielczości

własna galeria internetowa

fotoksiążka 30x30 cm 
[40 stron]



FILMOWANIE
Filmy nagrywamy za pomocą aparatów, które cechują się zaawansowaną optyką,  

dzięki czemu plastyka obrazu jest znacznie lepsza od tradycyjnych kamer. 

Zdajemy sobie sprawę, że obejrzenie portfolio często nie wystarcza, aby podjąć decyzję o wyborze fotografa  
czy filmowca. Z tego względu zawsze chętnie się z Wami spotkamy (np. na kawie), by pokazać pełne reportaże  

i opowiedzieć o tym, w jaki sposób pracujemy. Gwarantujemy mnóstwo pomysłów i swobodną atmosferę!

:-)
Lubimy wywoływać u Was uśmiech! 

Jeżeli skorzystacie z fotografii i filmowania w pakiecie, otrzymacie od nas  

rabat w wysokości 100 pln!

Bądźmy w kontakcie!       •       tel. 788 375 947         •       biuro@blende.pl        •      www.blende.pl

MINI
 

2 400 PLN 
cena na rok 2024: 2600 PLN 

reportaż od przygotowań  
do dwóch pierwszych godzin 

przyjęcia weselnego

klip o długości od 5 do 15 minut  
zawierający najważniejsze momenty 

Waszego ślubu 

2 kamery (1 operator)

profesjonalna realizacja dźwięku
ujęcia z gimbala i drona

 
pendrive w dedykowanym pudełku 

+ film dostępny online 
 

jakość 4K

GRAND

4 300 PLN 
cena na rok 2024: 4500 PLN

 
reportaż od przygotowań  

do oczepin

film o długości od 40 do 90 minut 
+ teledysk

3 kamery (2 operatorów)

profesjonalna realizacja dźwięku
ujęcia z gimbala i drona

pendrive w dedykowanym pudełku 
+ film dostępny online 

 
jakość 4K

STANDARD

3 350 PLN 
cena na rok 2024: 3550 PLN

 
reportaż od przygotowań  

do oczepin

film „nowoczeny” (30 - 45 minut + teledysk) 
lub film „tradycyjny” (60 - 90 minut + teledysk)

2 kamery (1 operator)

profesjonalna realizacja dźwięku
ujęcia z gimbala i drona

pendrive w dedykowanym pudełku 
+ film dostępny online 

 
jakość 4K 

Opcje dodatkowe:
• podziękowania dla rodziców                                  od 600 zł
• zgranie surowego materiału 

• SAME DAY EDIT to prezentacja kilkuminutowego klipu ślubnego jeszcze w dniu Waszego wesela! Film puszczony tego samego dnia    
     będzie niesamowitą atrakcją i niezłym zaskoczeniem. (Opcja ta jest dostępna wyłącznie w pakiecie grand, jej koszt to 850 zł)


