
Oferta 
 2022, 2023

CZEŚĆ, JESTEM
OLA !
C H Ę T N I E  S F O T O G R A F U J Ę
W A S Z  Ś L U B

Jeżeli szukacie fotografa, który daje Wam gwarancję
pełnych emocji zdjęć – dobrze trafiliście. Zadbam o to,
żeby Wasze zdjęcia były ponadczasowe. Po to –
żebyście z łezką w oku wracali do nich za kilkadziesiąt
lat.

Jak pracuję?  Tak, żeby nie było mnie za bardzo widać,
ale jednocześnie żeby nie przegapić żadnego ważnego
momentu. W czasie Waszego ślubu chcę być dla Was
dobrą duszą – uśmiechnę się do Was kiedy widzę, że
jesteście spięci i powiem, że wyglądacie fantastycznie.
Jestem z Wami prawie cały dzień i bardzo ważne jest
dla mnie, żebyście czuli się przy mnie swobodnie!



SESJA NARZECZEŃSKA
Sesję narzeczeńską  dostajecie ode mnie w prezencie
w przypadku wybrania pakietu standardowego lub
małego. Poznacie sposób mojej pracy,
przyzwyczaicie się do aparatu, a kiedy przyjadę do
Was w dzień ślubu – nie będę już obcą osobą. 

Sesję narzeczeńską wykonuję w Radzionkowie,
Tarnowskich Górach i najbliższych okolicach. Jeżeli
chcecie zrobić ją w innym miejscu, doliczona
zostanie niewielka opłata za dojazd.

             pakiet standard

- do 12 h mojej pracy od przygotowań
do oczepin (max do  00.30)

- Minimum 400 zdjęć

- Slider z podkładem muzycznym z
wyborem zdjęć opowiadających
historię Waszego dnia

- Galeria  online na czas 6 miesięcy

- Album 30x20 cm, 40 miękkich stron

- Mini sesja plenerowa (jeżeli
warunki i pogoda na to pozwolą)

3600 zł

800 zł

SESJA PLENEROWA

- Minimum 40 zdjęć

- Slider z podkładem muzycznym

-  Galeria online na czas 6 miesięcy

         pakiet mały

- moja praca przez max. 6h
(przygotowania, ceremonia, przyjęcie). 
 Pracuję max. do godziny 21.00

- Minimum 150 zdjęć

- Slider z podkładem muzycznym z
wyborem zdjęć opowiadających historię
Waszego dnia

- Galeria online na czas 6 miesięcy

- Album 20x20 cm, 10 rozkładówek

- Mini sesja plenerowa (jeżeli warunki i
pogoda na to pozwolą)

2400zł

          pakiet ceremonia

- do 2,5 h mojej pracy w miejscu
ceremonii

- Minimum 40 zdjęć

- Slider z podkładem muzycznym z
wyborem zdjęć opowiadających
historię Waszego dnia

- Galeria  online na czas 6 miesięcy

- Mini sesja plenerowa oraz zdjęcia
grupowe (jeżeli warunki i pogoda na
to pozwolą) 

1200 zł



Wasze wspomnienia wymagają
wspaniałej oprawy. Dlatego posiadam
w ofercie duży wybór albumów, które 
 będą wspaniałą pamiątką na lata.
Ceny albumów zaczynają się od 250 zł.

Możecie (za dopłatą) zamienić album 
z pakietu na większy lub wydrukowany
na sztywnych kartach.

- Dojazd w cenie reportażu do 80 km od Radzionkowa (wg Google
Maps). W przypadku większych odległości - obowiązuje opłata za
dojazd - 2 zł/km . Powyżej 100 km proszę o opłacenie noclegu.

- Czas oczekiwania na zdjęcia w wersji elektronicznej to
maksymalnie 2 miesiące od daty ślubu lub sesji ślubnej, jeżeli się
na nią decydujecie. Zdjęcia z sesji narzeczeńskiej  otrzymacie
jeszcze przed ślubem.

- Rezerwacja terminu następuje w momencie podpisania umowy
oraz wpłaty zadatku w wysokości 500 zł (pakiet standardowy) lub
300 zł (pakiet mały). Rezerwacja małego pakietu jest możliwa
najwcześniej 6 miesięcy przed datą uroczystości, a pakietu
ceremonia na 3 miesiące przed. 

- Oferta jest ważna przez 30 dni od dnia jej wysłania

ALBUMY
I DODATKI

DODATKOWE INFORMACJE

https://www.facebook.com
/olawilczek.fotografia/

ola@olawilczek.pl

olawilczek.pl/sluby

691 965 838

Do zobaczenia!
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