
Oferta ślubna 
2023 - 2025

Końcowo roczna oferta promocyjna. Obowiązuje dla umów 
podpisanych od 06.12 do 31.12.2022 na realizację zdjęć ślubnych 

w latach 2023 - 2025. Wersja 2022.13



Poznaj nas
Twoja miłość. Nasza pasja.



Kilka słów o nas

Jesteśmy fotografami, których specjalizacją jest fotografowanie pasji i miłości.

Pasja i miłość są dla najważniejsze i stanowią DNA marki.

To dlatego nasze logo zawiera serce i znak nieskończoności😊.

Wiemy, jak dużą odpowiedzialnością jest wykonanie reportażu ślubnego,

który będzie dla Państwa oraz Waszych bliskich pamiątką na lata.

Jeżeli zaufają Państwo nam, możecie być spokojni i pewni,

że dostarczone zdjęcia będą najwyższej jakości i na czas.

Życzymy miłego dnia, Klaudia i Damian

Zespół Fotografove 



Nasz zespół

Damian 
Romek

Klaudia 
Firganek

8 lat
doświadczenia

6 lat
doświadczenia

Nikon 
School 
Absolwent

Fotografia 
na 

Politechnice 
Krakowskiej

Absolwent

Fotografia 
na 

Politechnice 
Krakowskiej

Absolwent

Zawsze fotografujemy we dwóch.
Każdy z nas ma inne spojrzenie 
i tworzy inne kadry. 

Okiem mężczyzny i kobiety.



Dlaczego warto nas wybrać?

Dwóch zawodowych fotografów
przez cały czas Ślubu i Wesela.

Gwarancja zdjęć w terminie. 
Niedotrzymanie terminu to 
całkowity zwrot kosztów usługi.

Każde zdjęcie poddajemy 
dokładnej i naturalnej 
obróbce graficznej.

Archiwizacja Waszych zdjęć 
do 10 lat od Ślubu. 

Piękna i nowoczesna galeria 
internetowa chroniona hasłem 
z opcjami udostępniania. 

Do każdego pakietu ślubnego 
otrzymasz od nas Voucher na 
inne sesje zdjęciowe.



Tylko najlepszy sprzęt

2 x profesjonalny, pełno klatkowy aparat
Canon R / (1 – aparat główny, II- aparat rezerwowy)  

2 x profesjonalny, pełno klatkowy aparat 
Nikon Z (1 – aparat główny, II- aparat rezerwowy)  

2 x zestaw najlepszych obiektywów
Nikkor, Sigma Art i Canon 



Zaufaj nam
Zaufały nam gwiazdy
i międzynarodowe firmy.



Wybrane reportaże z udziałem gwiazd

Koncert plenerowy rapera Malika Montany Marnik – włoski duet DJ Ola Ciupa –
prezenterka Eska TV, 
DJ 

Liubov Miruk-
zwyciężczyni IV edycji 
programu stacji TVN
Projekt Lady



Jedne z wielu opinii naszych Klientów

Miałam przyjemność współpracować z Klaudią i Damianem - jest to przesympatyczny zespół z głowami pełnymi pomysłów❤ na
zdjęciach panowała świetna atmosfera, a same zdjęcia wyszły CUDOWNIE! Pełen profesjonalizm i fach w ręku! Polecam
serdecznie🥰.

Wybraliśmy Damiana i Klaudię na sesje zdjęciową w plenerze i jesteśmy mega zadowoleni! Jakość zdjęć idealna, atmosfera była
fantastyczna, są mega pomysłową parą fotografów i mogę polecić z czystym sumieniem. Bardzo żałujemy, że nie spotkaliśmy
Państwa wcześniej i nie mieliśmy możliwości mieć tak fajnych zdjęć też na ślubie❤

Jesteśmy bardzo zadowoleni z usług Pani Klaudii i Pana Damiana. Nasze zdjęcia ślubne są przepiękne☺️
Fotoksiążka również najwyższej jakości! Bardzo profesjonalne podejście, dobry kontakt. Dziękujemy i polecamy 🥰

Pani Magdalena z Tych

Pani Stanisława z Krakowa

Pani Ewelina z Bielska-Białej



Krakowska Firma z ugruntowaną pozycją

Możesz posłuchać o nas lub poczytać w ogólnopolskich i lokalnych mediach

5 /5 5 /5 



Twój dzień
Na naszych zdjęciach,
Na zawsze.



Minimum 350 zdjęć 
w galerii internetowej

Nasze pakiety ślubne

Love Essential Love Premium Love Exclusive

Minimum 450 zdjęć 
w galerii internetowej

Minimum 600 zdjęć 
w galerii internetowej

Sesja plenerowa 
w dniu Ślubu Sesja plenerowa 

w dniu ślubu 
lub innym dniu

Sesja plenerowa 
w dniu ślubu 

lub innym dniu

30 odbitek w formacie 
15 x 23 cm

Album z 30 zdjęciami 
i pendrive z wszystkimi 

fotografiami

Album z 60 zdjęciami 
i pendrive z wszystkimi 

fotografiami 

2600 zł 3000 zł 4500 zł

Voucher na dowolną
sesję Essential dla 

Ciebie lub Bliskich

Voucher na dowolną
sesję Premium dla 

Ciebie lub Bliskich

Voucher na dowolną
sesję Exclusive dla 

Ciebie lub Bliskich

w prezencie w prezencie w prezencie



Pakiet Love Essential
Reportaż ślubny + Sesja plenerowa

Pakiet ten jest idealny na niewielkie, kameralne przyjęcia .

Otrzymasz minimum 350 dokładnie obrobionych zdjęć w naszej autorskiej obróbce graficznej. 

Te wszystkie fotografie otrzymasz w formie elektronicznej do przeglądania i pobrania w  

nowoczesnej galerii internetowej oraz na płycie / płytach DVD.

Otrzymasz od nas 30 wydruków wysokiej jakości w ozdobnym opakowaniu.  

Będziemy dla Was dostępni od godziny 10:00 rano do godziny 01:00 w nocy (15 godzin).

Nie wypisujemy, które momenty robimy jak niektórzy fotografowie, ponieważ uważamy że każdy 

moment jest ważny. A że jesteśmy we dwóch fotografów, to naprawdę ciężko coś przeoczyć. 

Ale dzięki temu jesteśmy bezkonkurencyjni ☺



Pakiet Love Premium
Reportaż ślubny + Sesja plenerowa

Doskonały pakiet na średniej wielkości przyjęcia. 

Otrzymasz minimum 450 dokładnie obrobionych zdjęć w naszej autorskiej obróbce graficznej. 

Te wszystkie fotografie otrzymasz w formie elektronicznej do przeglądania i pobrania w  

nowoczesnej galerii internetowej oraz pendrive.

Otrzymasz od na piękny album wysokiej klasy z zdjęciami, które wybierzesz. 

Będziemy dla Was dostępni od godziny 08:00 rano do godziny 01:00 w nocy (17 godzin).

Nie wypisujemy, które momenty robimy jak niektórzy fotografowie, ponieważ uważamy że każdy 

moment jest ważny. A że jesteśmy we dwóch fotografów, to naprawdę ciężko coś przeoczyć. 

Ale dzięki temu jesteśmy bezkonkurencyjni ☺



Pakiet Love Exclusive
Reportaż ślubny + Sesja plenerowa

Doskonały pakiet na duże przyjęcia. 

Otrzymasz minimum 600 dokładnie obrobionych zdjęć w naszej autorskiej obróbce graficznej. 

Te wszystkie fotografie otrzymasz w formie elektronicznej do przeglądania i pobrania w  

nowoczesnej galerii internetowej oraz pendrive.

Otrzymasz od na piękny album wysokiej klasy z zdjęciami, które wybierzesz. 

Będziemy dla Was dostępni od godziny 07:00 rano do godziny 02:00 w nocy (19 godzin).

Nie wypisujemy, które momenty robimy jak niektórzy fotografowie, ponieważ uważamy że każdy 

moment jest ważny. A że jesteśmy we dwóch fotografów, to naprawdę ciężko coś przeoczyć. 

Ale dzięki temu jesteśmy bezkonkurencyjni ☺



Wydruki najwyższej jakości
Odbitki wykonujemy wyłącznie na maszynach mokrych z użyciem najlepszego 
papieru fotograficznego. Takie zdjęcie wzięte do rąk wywołuje niesamowite emocje.

Na odbitki, albumy fotograficzne i pendrive udzielamy 36 miesięcznej gwarancji. 

Każda odbitka, album czy pendrive przechodzi naszą wielokrotną zanim trafi do Ciebie. 



Proste reguły
1. Podpisujemy umowę na realizację usługi fotograficznej w wybranym terminie.
2. Przy podpisaniu umowy wymagamy zadatku w wysokości 30% ceny pakietu. 
3. Podane ceny pakietów są cenami brutto. 
4. Na Twoje życzenie możemy wystawić fakturę VAT.

Aby uprościć ofertę koszt jest zależny od województwa.
1. Kolor bordowy - dojazd w cenie pakietu
2. Kolor złoty - dojazd płatny dodatkowo 400 zł brutto 
(kwota paliwa / jesteśmy otwarci na negocjacje).



Inne sesje masz w prezencie
Do wszystkich pakietów ślubnych dołączamy Voucher na inne pakiety fotograficzne na tym samym poziomie
usługi. Voucher możesz podarować bliskim lub zachować dla siebie. Ma ważność 2 lata od momentu podpisania
umowy.

Love Essential Love Premium Love ExclusivePakiet ślubny

Sesje rodzinne
Family Essential Family Premium Family Exclusive

https://www.fotografove.pl
/sesja-rodzinna

Newborn Essential Newborn Premium Newborn Exclusive

Woman Essential Woman Premium Woman Exclusive

lub

lub

lub lub

lub lub

Sesje noworodkowe

Sesje kobiece

https://www.fotografove.pl
/sesja-kobieca

https://www.fotografove.pl
/sesja-noworodkowa

https://www.fotografove.pl/sesja-rodzinna
https://www.fotografove.pl/sesja-kobieca
https://www.fotografove.pl/sesja-noworodkowa


Tylko do końca grudnia 2022
A gdybym Ci powiedział, że to nie wszystko?

Tylko przy podpisaniu umowy do końca grudnia 2022
do każdego pakietu ślubnego dostaniesz poza Voucherem
jeszcze dwa pakiety zdjęciowe.

1. Reportaż z Twojego wieczoru kawalerskiego / panieńskiego

2. Romantyczna sesja narzeczeńska przed Ślubem

Reportaż koncernowy / klubowy trwający 2 godziny. 
https://www.fotografove.pl/fotografia-eventowa

Sesja plenerowa dla Par trwająca do 2 godzin
https://www.fotografove.pl/fotografia-slubna

https://www.fotografove.pl/fotografia-eventowa
https://www.fotografove.pl/fotografia-slubna


Historie Klientów
Wybrane ujęcia z historii naszych Klientów.















Więcej pięknych fotografii 
znajdziesz na naszej 
stronie internetowej

https://fotografove.fotocloud.pl

i galerii FotoCloud.pl

https://www.fotografove.pl

https://fotografove.fotocloud.pl/
https://www.fotografove.pl/


Dziękujemy za poświęcony czas

Strona: www.fotografove.pl

Email: kontakt@fotografove.pl

Telefon: +48 789 375 207  

30-347 Kraków ul. Kapelanka 12

NIP: 547-22-22-868

REGON: 388056623

W razie pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji

http://www.fotografove.pl/
mailto:kontakt@fotografove.pl
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