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FOTO STANDARD FOTO + WIDEO TELEDYSK - HIT FOTO + WIDEO FILM 

 
Sesja narzeczeńska w studiu fotograficznym GRATIS – do 
30min. Zdjęcia przekazane drogą elektroniczną. 
 
Reportaż fotograficzny z dnia ślubu: 
przygotowania, błogosławieństwo, ceremonia zaślubin, 
wesele do oczepin. 
 
Sesja plenerowa w innym dniu do 3 godzin pracy 
fotografa (w odleglości do 50km od Prudnika) 
 
Ujęcia z drona wylot przy sali ( zależny od warunków 
pogodowych oraz dostępności przestrzeni) 

 
Sesja narzeczeńska w studiu fotograficznym GRATIS – do 
30min. Zdjęcia przekazane drogą elektroniczną. 
 
Reportaż fotograficzny z dnia ślubu: 
przygotowania, błogosławieństwo, ceremonia zaślubin, 
wesele do oczepin. 
 
Sesja plenerowa w innym dniu do 3 godzin pracy 
fotografa (w odleglości do 50km od Prudnika) 
 
Ujęcia z drona (wybrany wylot, zależny od warunków 
pogodowych oraz dostępności przestrzeni) 
 
Nagranie materiałów wideo  
reportażu do montażu teledysku od przygotowań do 
czepin w systemie wielokamerowym (ujęcia z drona)  
1 operator kamery 

 
Sesja narzeczeńska w studiu fotograficznym GRATIS – do 
30min. Zdjęcia przekazane drogą elektroniczną. 
 
Reportaż fotograficzny z dnia ślubu: 
przygotowania, błogosławieństwo, ceremonia zaślubin, 
wesele do oczepin. 
 
Sesja plenerowa w innym dniu do 3 godzin pracy 
fotografa (w odleglości do 50km od Prudnika) 
 
Ujęcia z drona (wybrany wylot, zależny od warunków 
pogodowych oraz dostępności przestrzeni) 
 
Nagranie materiałów wideo  
reportażu do montażu filmu od przygotowań do czepin w 
systemie wielokamerowym (ujęcia z drona)  
2 operatorów kamery 

 
Sesja narzeczeńska w studiu fotograficznym GRATIS – do 
30min. Zdjęcia przekazane drogą elektroniczną 
 
Nagranie materiału WIDEO 
Reportaż do montażu filmu z: 
przygotowania, błogosławieństwo, ceremonia zaślubin, 
wesele do oczepin. 
 
2 operatorów nagrywających w systemie 
wielokamerowym 
 
Ujęcia z drona (wybrany wylot, zależny od warunków 
pogodowych oraz dostępności przestrzeni) 
 
 

Otrzymujecie: 
Cyfrowe zdjęcia po obróbce tonalnej oddane na pendrivie 
32GB  (ilość zależna od przebiegu uroczystości oraz 
wesela- min. 500Zdjęć) 
 
100 wybranych zdjęć wydrukowanych w formacie 15x23. 
 
Personalizowane pudełko na zdjęcia pokryte ekoskórą lub 
tkaniną do wyboru 
 
Prywatna internetowa galeria wybranych zdjęć – usługa 
Zdjęcia Google 
 
Slideshow z wybranych ok 100 zdjęć umieszczony na 
kanale YouTube. 
 
Foto Obraz na płótnie w formacie 40x60cm 
 
FotoAlbum w formacie 30x30 lub 20x20cm, ekoskóra, 
personalizowany indywidualny projekt;  
20 lub 15 lub 10 rozkładówek – ZA DOPŁATĄ 
 

Otrzymujecie: 
Cyfrowe zdjęcia po obróbce tonalnej oddane na pendrivie 
32GB  (ilość zależna od przebiegu uroczystości oraz 
wesela- min. 500 zdjęć) 
 
100 wybranych zdjęć wydrukowanych w formacie 15x23. 
 
Personalizowane pudełko na zdjęcia pokryte ekoskórą lub 
tkaniną do wyboru 
 
Prywatna internetowa galeria wybranych zdjęć – usługa 
Zdjęcia Google 
 
Slideshow z wybranych ok 100  zdjęć umieszczony na 
kanale YouTube. 
 
Foto Obraz na płótnie w formacie 40x60cm 
 
 
Zmontowany film w formie teldysku od 20 do 30min 
(Rozdzielczość Full HD) 
Przekazany dorgą elektroniczną do pobrania z dysku 
Google 
 
FotoAlbum w formacie 30x30 lub 20x20cm, ekoskóra, 
personalizowany indywidualny projekt;  
20 lub 15 lub 10 rozkładówek – ZA DOPŁATĄ 
 

Otrzymujecie: 
Cyfrowe zdjęcia po obróbce tonalnej oddane na pendrivie 
32GB  (ilość zależna od przebiegu uroczystości oraz 
wesela- min. 500 zdjęć) 
 
100 wybranych zdjęć wydrukowanych w formacie 15x23. 
 
Personalizowane pudełko na zdjęcia pokryte ekoskórą lub 
tkaniną do wyboru 
 
Prywatna internetowa galeria wybranych zdjęć – usługa 
Zdjęcia Google 
 
Slideshow z wybranych ok 100  zdjęć umieszczony na 
kanale YouTube. 
 
Foto Obraz na płótnie w formacie 40x60cm 
 
Zmontowany film o czasie do 1h. 
 
Teledysk ślubny do 5min 
(Rozdzielczość Full HD) 
Przekazany dorgą elektroniczną do pobrania z dysku 
Google oraz na pendrivie 
 
FotoAlbum w formacie 30x30 lub 20x20cm, ekoskóra, 
personalizowany indywidualny projekt;  
20 lub 15 lub 10 rozkładówek – ZA DOPŁATĄ 

Otrzymujecie: 
 
Zmontowany film o czasie do 1h. 
 
Teledysk ślubny do 5min 
 
(Rozdzielczość Full HD) 
Przekazane dorgą elektroniczną do pobrania z dysku 
Google oraz na pendrivie. 

Cena 2500zł Cena 4900zł Cena 5900zł Cena 3500 zł 

 
Foto Medium – studio foto wideo. ul. Jagiellońska 22, 48-200 Prudnik. info@foto-medium.pl tel.: 77 436 59 68 lub 505 105 345, www.foto-medium.pl , www.mixtravel.pl  

mailto:info@foto-medium.pl
http://www.foto-medium.pl/
http://www.mixtravel.pl/

