
 
 

                                         Chcę opowiedzieć historię Cudownej rodziny 
 

   Nie mogę się doczekać naszej współpracy. 
 Wasze najpiękniejsze momenty życia zatrzymam w wyjątkowych kadrach, 

dbając o jakość i styl tak by wasze zdjęcia były niezwykłe, artystyczne i 
wzruszające.  

Sprawię by proste chwile zamieniły się w niezapomniane.Jeśli posiadasz pytania 
zadzwoń 512265125 lub napisz k.ditrejnowska.fotografia@gmail.com 

 
                              Oferta  Fotografii  Rodzinnej 

 
                              Sesje dziecięce i noworodkowe 

 
Mini 

Sesja w studio lub w plenerze 
 2 stylizacje dziecka wraz z gadżetami i aranżacją tła 

20 zdjęć udostępnionych przez serwis wymiany plików 
wszystkie zdjęcia są poddane obróbce cyfrowej 

 
 cena 400 zł 

 
  

Plus 
Sesja w studio lub w plenerze 

                                     2 stylizacje dziecka wraz z gadżetami i aranżacją tła 
sesja z rodzicami 

40 zdjęć poddanych obróbce cyfrowej,  
udostępnionych przez serwis wymiany plików 

 wszystkie zdjęcia są wywołane na papierze 15cm x 23cm,  
zapakowane w eleganckie etui wraz z płytą DVD  

 
cena 600 zł 



  Sesje ciążowe 
 

Rose 
 

                                                      Sesja w studio lub w plenerze 
    1 stylizacja ( wypożyczenie sukni, wianka oraz rekwizytów) 

10 zdjęć udostępnionych przez serwis wymiany plików 
wszystkie zdjęcia są poddane obróbce cyfrowej 

dojazd na plener do 20 km od Rzeszowa 
  

cena 400 zł 
 

 
                                                                        Gold 

 
Sesja w studio lub w plenerze 

    2-3 stylizacja ( wypożyczenie sukni, wianka oraz rekwizytów) 
                                          Możliwość sesji wraz z partnerem i dziećmi 

40 zdjęć udostępnionych przez serwis wymiany plików 
wszystkie zdjęcia są poddane obróbce cyfrowej 

dojazd na plener do 20 km od Rzeszowa 
  

cena 600 zł 
 
 

Fotografia Chrztu Świętego 
 

Wariant  Nr 1 
 

Reportaż fotograficzny z całej Mszy Świętej 
sesja rodzinna po nabożeństwie 

50 zdjęć poddanych obróbce graficznej 
płyta DVD wraz ze zdjęciami 

500 zł 
 

Wariant  Nr 2 
 

Przygotowania w rodzinnym domu do Chrztu (na życzenie klienta) 
 Reportaż fotograficzny z całej Mszy Świętej 

sesja rodzinna podczas przyjęcia 2h 
100 zdjęć poddanych obróbce graficznej 

płyta DVD wraz ze zdjęciami 
900 zł 

 
 


