Na wstępie dziękuję Państwu za zainteresowanie moją ofertą; mam nadzieję, że
znajdą w niej Państwo interesujące Was elementy. Dodatkowe informacje o mojej
fotografii i osiągnięciach można znaleźć na stronie: www.rosadesire.com .

Informacje o fotografie:
Fotografią zajmuję się od 2005 roku, swoją pracę z prawdziwego powołania
wykonuję z pasją i poczuciem spełnienia. Fotografuję w przekonaniu, że moje zdjęcia
ożyją ilekroć ktoś je będzie oglądał, by magiczne momenty z Waszego życia wciąż
wracały w pamięci. Stale poszerzam swoje horyzonty i inwestuję w rozwój osobisty.
Zdobywałam doświadczenie oraz uczyłam się fotografii we Wrocławskiej szkole
fotograficznej PHO-BOS. Ukończyłam także Łódzki kurs dla modelek – fotomodelek,
mający na celu usprawnienie pracy z kobietami przed obiektywem. Informacje te z
powodzeniem wykorzystuję podczas wszelkich sesji, gdzie potrzebne jest wyczucie
kobiecego piękna oraz umiejętne zapisanie go w kilku bajtach. To dlatego moje Panny
Młode zawsze są piękne na zdjęciach a w czasie sesji czują się wyjątkowo. W mojej pracy
od samego początku przykładam dużą wagę zarówno do umiejętności reporterskich oraz
do najwyższego poziomu obsługi Par Ślubnych. Realizowałam reportaże oraz plenery
ślubne w wielu miejscach w Polsce, nie jest problemem dotrzeć do Państwa w każdym
zakątku kraju lub wybrać się z Państwem na plener zagraniczny.

Reportaż ślubny:
Zdjęcia wykonywane są przy użyciu bardzo wysokiej klasy sprzętu fotograficznego
firmy Canon, co gwarantuje najwyższą jakość techniczną zdjęć. Jeśli to możliwe –
zapraszam przed ślubem na spotkanie. W trakcie spotkania będziecie Państwo mogli
zobaczyć kilka pełnych reportaży ślubnych i ustalić, jaka atmosfera zdjęć bardziej Państwu
odpowiada (styl tradycyjny, reporterski, mieszany itp.).
Ustalony zostanie dokładny harmonogram wykonywania zdjęć, gdzie i jakie zdjęcia
będą robione (krótki plener, zdjęcia pozowane z najbliższą rodziną i świadkami, ważne
momenty w tym dniu itp.). Jest to bardzo istotne, gdyż w trakcie uroczystości emocje
powodują, iż zapomina się o podstawowych sprawach...

Album ślubny

Moje Pary Młode w momencie podpisywania umowy dokonują wyboru koloru
fotoalbumu. Wielkości albumów: 20cm x 30cm oraz 30cm x 45cm, karty są grube i
sztywne, papier jedwabny. Zdjęcia są zawsze specjalnie i bardzo starannie
przygotowywane, edytowane oraz retuszowane. Wytyczne co do kolorystyki zdjęć, edycji i
retuszu ustalane są z Parą Młodych indywidualnie.

W momencie wyboru naszego studio RosaDesire do obsługi fotograficznej tego
ważnego dla Państwa wydarzenia – podpisywana jest umowa. Podczas rezerwowania
oraz podpisywania umowy, wpłacana jest zaliczka w wysokości 30% wartości wybranego
pakietu. Kolejne 70% opłacane jest w dniu wykonania reportażu.

Pakiety zdjęć – ślub oraz plener

Standard
2500zł

Komfort
3200zł

w sumie 200 zdjęć
obrobionych, nagranych na
pendrive w eleganckim
pudełku z ekoskóry

w sumie 300 zdjęć
obrobionych, nagranych na
pendrive w eleganckim
pudełku z ekoskóry

Reportaż: od przygotowań
do oczepin, maksymalnie
do godz. 01:00.
Plener: tego samego dnia

Reportaż: od przygotowań
do oczepin, maksymalnie
do godz. 01:00
Plener: tego samego lub
innego dnia
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Sesja narzeczeńska
w cenie pakietu
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Zamknięte galerie
internetowe na stronie
fotografa
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Premium
4000zł
wszystkie zdjęcia, ok. 1000
(300 zdjęć obrobionych, reszta w
formie naświetlonych jpg.),

nagranych na pendrive w
eleganckim
pudełku z ekoskóry

plener w pakiecie Komfort oraz Premium wykonany może być w dowolnym miejscu
w Polsce oraz za granicą
koszt dojazdu w dniu wesela: 1zł za kilometr
termin realizacji: 6 tygodni od momentu wybrania przez klienta zdjęć do obróbki,
każde dodatkowe wybrane i obrobione ujęcie ponad pakiet – 10zł,
możliwość dokupienia zdjęć reportażowych w formie plików cyfrowych .jpg (nie
obrobionych) w cenie 5zł za zdjęcie,
klient otrzymuje linki do zamkniętych galerii internetowych, w których ma dostęp do
zdjęć z pełnego reportażu ślubnego.

SAM PLENER ZA GRANICĄ – cena: 1500zł


200 plików cyfrowych JPG nagranych w pełnej rozdzielczości na pendrive
zapakowany w eleganckie pudełko z ekoskóry





termin realizacji: 6 tygodni od momentu wybrania przez klienta zdjęć do obróbki,
każde dodatkowe wybrane i obrobione ujęcie ponad pakiet – 10zł,
możliwość dokupienia zdjęć reportażowych w formie plików cyfrowych .jpg (nie
obrobionych) w cenie 5zł za zdjęcie,
klient otrzymuje linki do zamkniętych galerii internetowych, w których ma dostęp do
zdjęć z pełnego reportażu ślubnego,
Para Młoda pokrywa dodatkowe koszty transportu oraz zakwaterowania fotografa
podczas wyjazdu.




NOWOŚĆ!
Zamów fotografa na godziny :)
Lubisz sam decydować, ile zapłacisz za usługę? Teraz masz taką możliwość –
wybierz opcję reportażu ślubnego, rozliczanego w ilości wykonanych godzin zdjęć.
1 godzina pracy fotografa (20 obrobionych zdjęć) – 200zł
Takie same warunki tyczą się ewentualnego pleneru ślubnego, wykonywanego w
innym dniu, niż dzień zaślubin.
W efekcie współpracy otrzymujesz obrobione pliki cyfrowe na eleganckim pendrive
w dedykowanym pudełeczku. W celu domówienia kolejnych elementów (odbitki zdjęć,
fotoalbum...) patrz do działu USŁUGI DODATKOWE.






termin realizacji zlecenia: 6 tygodni od momentu wybrania przez klienta zdjęć do
obróbki
każde dodatkowe obrobione ujęcie ponad pakiet – 20zł
klient otrzymuje linki do zamkniętych galerii internetowych, w których ma dostęp do
zdjęć z pełnego reportażu ślubnego. Możliwość dokupienia zdjęć reportażowych w
formie plików cyfrowych (nie obrobionych) w cenie 10zł za zdjęcie,
koszt odbitki w formacie 15cm x 23cm na papierze jedwabnym – 3zł

Pozdrawiam i życzę udanych decyzji,
Izabela Rosa
RosaDesire
ul. Piastowska 20B/2
47-303 Krapkowice
tel. +48 517 129 652
e-mail: izabela.rosadesire@gmail.com
www.rosadesire.com
Zapraszam też do najczęściej aktualizowanej galerii moich prac na Facebook’u:
www.facebook.com/rosadesirecom/
oraz Instagramie:
www.instagram.com/rosadesirecom/

