
 
 

                                             Chcę opowiedzieć piękną historię waszej miłości 
 

   Nie mogę się doczekać naszej współpracy. 
 Dzień ślubu to niesamowity czas pełen emocji, wzruszeń i radości. 

 Wasze najpiękniejsze momenty 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 

   
   
                                                            przedstawiam państwu 3 pakiety : 
 

                                                                Pakiet Srebrny  
(najlepszy na kameralne przyjęcia)  

 
●  Reportaż od przygotowań pani młodej 

●  Ceremonia w Kościele lub w Urzędzie Stanu Cywilnego 
● Przyjęcie do 22.00 

● Reportaż z około 10h pracy 
● Podczas przyjęcia weselnego sesja grupowa na życzenie pary młodej 

● Plener w innym dniu niż dzień ślubu w wybranym miejscu przez państwa młodych do 60 km od 
Rzeszowa , dalsze rejony do uzgodnienia kosztów dojazdu 

● Fotoalbum 25cm x 25cm  linia classic, 15 rozkładówek 
● Zdjęcia oddawane są w formie elektronicznej przez wymianę plików 

● 350 zdjęć obrobionych graficznie 
● Galeria zdjęć internetowa dostępna przez 1 miesiąc 

● Dojazd fotografa w dniu ślubu do 50 km od Rzeszowa  
  
                                                                        Cena 3000 zł 
 



                                                                 Pakiet Złoty  
(najlepszy na  przyjęcia do 120 gości)  

 
●  Reportaż od przygotowań pani młodej i pana młodego 

●  Ceremonia w Kościele lub w Urzędzie Stanu Cywilnego 
● Przyjęcie do oczepin (01:00) 
● Reportaż z około 12h pracy 

● Podczas przyjęcia weselnego sesja grupowa na życzenie pary młodej 
● Plener w innym dniu niż dzień ślubu w wybranym miejscu przez państwa młodych na terenie 

Podkarpacia, dalsze rejony do uzgodnienia kosztów dojazdu 
● Fotoalbum 30cm x 30cm  linia classic, 15 rozkładówek 

● Płyta DVD lub pamięć USB wraz z nagranymi zdjęciami w eleganckim opakowaniu  
● 500 zdjęć obrobionych graficznie 

● Galeria zdjęć internetowa dostępna przez 3 miesiące 
● Dojazd fotografa w dniu ślubu do 100 km od Rzeszowa  

  
  Cena 3500 zł 

 
 
 

                                                        Pakiet Diamentowy 
   (najlepszy na duże przyjęcia ponad 120 os) 

 
●  Reportaż od przygotowań pani młodej i pana młodego 

●  Ceremonia w Kościele lub w Urzędzie Stanu Cywilnego 
● Przyjęcie do oczepin (01:00) 
● Reportaż z około 12h pracy 

● Podczas przyjęcia weselnego sesja grupowa na życzenie pary młodej 
● Plener w innym dniu niż dzień ślubu w miejscu wybranym przez państwa młodych na terenie 

Podkarpacia, dalsze rejony do uzgodnienia kosztów dojazdu 
● Fotoalbum 30cm x 30cm  linia classic, 20 rozkładówek 

● Płyta DVD lub pamięć USB wraz z nagranymi zdjęciami w eleganckim opakowaniu  
● 800 zdjęć obrobionych graficznie 

● dodatkowe ujęcia jakie wyszły w dniu ślubu  
● Galeria zdjęć internetowa dostępna przez 6 miesiąc 

● Dojazd fotografa w dniu ślubu do 100 km od Rzeszowa  
                                                                        Cena 4000 zł 



Dodatkowo oferujemy 
Prezent firmowy dla Państwa Młodych 

Każda para, która podpisze umowę na fotografię ślubną otrzymuje 10 % rabatu na sesję ciążową, 

noworodkową i rodzinną wykonywaną w Studio Lovelove lub plenerze 

 

Sesja narzeczeńska  
 Przed ślubem wiele par jest zabieganych i skupionych na przygotowaniach do wielkiego dnia. Sesja 

narzeczeńska daje możliwość zapomnienia przez chwilę o reszcie świata i możecie skupić się na 
sobie, radości i uczuciu jakie was łączy na tym co najważniejsze. Nastrojowe romantyczne zdjęcia 
pełne wzruszeń, magii, oczekiwania na ten dzień, dopełnią waszą piękną historię miłosną. Mogą 

stanowić doskonały element wystroju podczas przyjęcia.To również wspaniała okazja na poznanie 
się bliżej i oswojenie się z aparatem. 

 Otrzymujecie: 
50 Zdjęć  przygotowanych graficznie, nagranych na płycie DVD 

Sesja wykonywana jest w plenerze w otoczeniu natury do 50 km od Rzeszowa 
 cena 600 zł 

 

                                                             Dodatkowe ujęcia 
Zawsze macie możliwość zamówienia dodatkowych zdjęć przed ślubem ustalając ilość zdjęć 

indywidualnie lub po ślubie dokupując dodatkowe ujęcia. 
100 dodatkowych zdjęć w cenie 250 zł 

 

                                                                     Fotoksiążka 
Doskonałą pamiątką z dnia ślubu lub pleneru jest fotoksiążka, stanowi ona również idealny 

prezent dla rodziców czy świadków. Cena zależy od wielkości książki, ilości rozkładówek oraz 
modelu. Chętnie doradzę i pomogę w konfiguracji albumu.  

 

        Atrakcje dla Gości Weselnych 
Dla uprzyjemnienia wspólnych chwil dysponuję wypożyczeniem aparatu Polaroid wraz z 
50 wkładami oraz rekwizytami takimi jak czapki, peruki, okulary itp, dzięki którym goście 

będą się doskonale bawić, wykonując sami zabawne zdjęcia, które mogą zabrać na 
pamiątkę lub wkleić do pamiątkowej księgi wykonanej przez was, cena 500 zł.  

 

Świetlisty napis LOVE 
Dodatkową atrakcją jaką mogę zaproponować jest wypożyczenie napisu LED “LOVE”, 

doskonale sprawdza się przy zdjęciach grupowych, plenerze czy jako ozdoba sali.  



 
  


