СВАТБЕНА ФОТОГРАФИЯ
ЩАСТЛИВИТЕ МИГОВЕ ОТ ВАШИЯ ЖИВОТ В СНИМКИ

Скъпи приятели, радваме се че имаме възможността да Ви предложим нашата услуга Сватбена
Фотография. Сега на Ваше разположение са двамата фотографи на “ANDARI photography and
communications”.

Заснимане на сватбено тържество до 10 астрономически часа.
Извършва се професионално фотографиране с цифрова техника на "CANON" и снимки в
RAW формат от двама фотографи.
Получавате запис на всички цифрови изображения на DVD носител и във висока резолюция,
както и обработените кадри. По избор се обработват и предоставят също до 20 бр. арт
снимки с художествени ефекти.
За този времеангажимент се сключва договор и базовата цена се формира възоснова на графика и
сценария на сватбеното тържество. Крайната цена се оформя с допълнителните услуги и
споразумения към него. Заплащането се извършва в брой или по банков път и се оформя
документално. Ако се наложи допълнителна работа на фотографите извън определения ангажимент,
се заплаща допълнително работата им на час.

Важни уточнения:
Заснимането на сватбеното тържество се извършва по предварително изготвен и уточнен
график на сватбения ден. Изготвя се сценарий на фото заснимането.
Срокът за изработка и получаване на снимките е до 20 работни дни от датата на
заснимането.
В деня на сватбата фотографите пристигат самостоятелно до адреса, от където ще започне
снимането, а след това им се осигурява място в някоя от колите, придружаващи сватбата.
При ползване на собствен или нает транспорт, той се заплаща отделно.
За всички допълнителни услуги се заплаща при конкретна договореност.

Допълнителни услуги:
Стилна сватбена фотокнига
размер А4, твърди корици, пълноцветен
висококачествен печат, ламинат, с брой страници: от
28 стр. до 60 стр.

CD със снимки от сватбата за подарък за гостите
минимален тираж 50 бр. - с пластмасова или цветна
твърда картонена кутийка и фотопечат върху CD-то с
мотиви от сватбата.

Артистична фотосесия на младоженците
Провежда се в различен от сватбения ден – за която
получавате всички заснети и обработени кадри на
DVD/CD носител. Цена по конкретна договореност в
зависимост от времетраене, локация и техника за
провеждането й.
Анимиран онлайн сватбен албум
С него Вие лесно Вашите приятели и близки ще
видят най-добрите моменти от сватбения Ви ден в
снимки на фона на любима музика по един
динамичен и интересен начин.
Потърсете ни, ще направим Вашите снимки по най-добрия начин - с красивия блясък на очите
Ви, усмивките и споделените емоции на мига. :)
За контакт:
Анатолий Радев и Дария Василева - “ANDARI photography and communications”
GSM: +359 884 561081; +359 885 511830
andari@mail.bg

www.andaribg.com

