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Zapraszamy do zapoznania 
się z naszą ofertą



Kim jesteśmy?
Fotografią ślubną zajmuję się od wielu lat, chociaż nie 

ograniczam się do niej - ciągle szukam nowych, świeżych 
pomysłów. Każdy ślub który fotografuję traktuję indywidualnie, 
w tej dziedzinie nie ma miejsca na masówkę. Zapraszam do 

odwidzenia portfolio i zapoznania się z moim stylem:
https://foto.lab17.pl/portfolio/slubne/

Damian - Studio Czerwona Kropka

Marek - Fotografia Lab17

Filmowanie to moja wieloletnia pasja. Od pewnego 
czasu zajmuję się także filmami ślubnymi. Każde 
dzieło tworzę z zaangażowaniem, niejednokrotnie 
podchodząc do tematu zupełnie nieszablonowo. 
Wykorzystuję także nowinki technologiczne, 
m.in. profesjonalnego drona oraz gimbale do 
stabilizacji obrazu. Moje przykładowe realizacje:
https://facebook.com/studioczerwonakropkahttps://facebook.com/studioczerwonakropka



Co w każdym pakiecie?

- podstawowa obróbka (kolor, kontrast, 
jasność, kadr) wszystkich udanych ujęć
- album fotograficzny online zabezpieczony 
hasłem
- link do ściągnięcia zdjęć w formie 
spakowanego archiwum
- dojazd na terenie województwa - dojazd na terenie województwa 
Pomorskiego w cenie!

Potrzebujecie wyłącznie fotografa lub filmowca? Możecie skorzystać z samego filmu 
lub samej fotografii, ale biorąc pakiet foto+film otrzymacie dodatkową zniżkę. 
Pakiety można też mieszać - obowiązuje wówczas zniżka z niższego pakietu.

Fotografia
- rejestracja wydarzeń od przygotowań 
po oczepiny
- filmowanie w pełnej jakości 4K z rejestracją 
dźwięku z wielu mikrofonów
- dojazd na terenie województwa 
Pomorskiego w cenie!

Film



Dlaczego my?
Pracujemy razem i rozumiemy się bez słów. To gwarancja 
udanego materiału, zarówno fotograficznego jak i filmowego.
Posiadamy zgody na rejestrację ceremoni w kościele, więc nie 
będziemy zakłócać jej przebiegu.

Zgrany zespół

Szybka realizacja zlecenia

Wiemy, że każdy chciałby otrzymać zdjęcia ze swojej 
uroczystości jak najszybciej. Jesteśmy w stanie dostarczyć 
materiał nawet w ciągu 2 tygodni od realizacji!

Wiemy, że nie każdy dysponuje nieskończonym budżetem.
W swojej ofercie mamy także mniejsze pakiety dostosowane do 
potrzeb oszczędnych par, bez kompromisów w kwestii jakości.

Atrakcyjna cena przy wysokiej jakości



Pakiet Sreny

- Sesja narzeczeńska
- Zdjęcia z przygotowań
- Zdjęcia ze ślubu
- Zdjęcia z wesela
- Album internetowy zabezpieczony hasłem
- Ozdobny drewniany pendrive ze zdjęciami

3799 zl 

Fotografia
Pakiet Srebrny to produkt kierowany do Par Młodych, 
którym nie zależy na filmowaniu całego wesela, tylko 
na uchwyceniu najważniejszych momentów jakimi są 
przygotowania, przysięga, pierwszy taniec i przyjęcie 
weselne. Dynamiczny film z dodatkami formy 
teledyskowej.

2 operatorów + dron, długość filmu – około 30 minut 
+ teledysk 2-3 minutowy z wybranym przez Parę Młodą + teledysk 2-3 minutowy z wybranym przez Parę Młodą 
utworem.

3799 zl 

Film

7598 zl 6999 zl W zestawie taniej! tylko



Pakiet Zloty
- Dwóch fotografów
- Sesja narzeczeńska
- Zdjęcia z przygotowań
- Zdjęcia ze ślubu
- Zdjęcia z wesela
- Album internetowy zabezpieczony hasłem
- 2 ozdobne drewniane pendrive’y ze zdjęciami- 2 ozdobne drewniane pendrive’y ze zdjęciami
- Realizacja express w ciągu 4 tygodni

4999 zl 

Fotografia
Pakiet dla wymagającej Pary Młodej, która chce mieć 
dłuższą pamiątkę z najważniejszych chwil 
tego najważniejszego dnia. Pakiet Złoty zawiera 
wszystko co pakiet Srebrny w dłuższej formie 
z wiekszą liczbą materiałów. 

2 operatorów + dron, długość filmu – 45 do 60 minut 
+ teledysk 2-3 minutowy z wybranym przez Parę + teledysk 2-3 minutowy z wybranym przez Parę 
Młodą utworem.

4399 zl 

Film

9398 zl 8499 zl W zestawie taniej! tylko



Pakiet Platynowy
- Dwóch fotografów
- Sesja narzeczeńska
- Zdjęcia z przygotowań
- Zdjęcia ze ślubu
- Zdjęcia z wesela
- Sesja plenerowa (mini - 3h) w innym dniu
- Album internetowy zabezpieczony hasłem- Album internetowy zabezpieczony hasłem
- Realizacja express w ciągu 2 tygodni
- 2 ozdobne drewniane pendrive’y ze zdjęciami
- Fotoksiążka w jakości premium
- 50 odbitek w formacie 13x18

6799 zl 

Fotografia
Pakiet dla Pary Młodej która nie uznaje 
kompromisów, jeśli chodzi o jakość oraz ilość 
materiału.

2 operatorów + dron, długość filmu – 75 do 90 minut 
+ teledysk 2-3 minutowy z wybranym przez Parę 
Młodą utworem. Dodatkowo sesja plenerowa
 (mini - 3h) w innym dniu w cenie!

5599 zl 

Film

12398 zl 10999 zl W zestawie taniej! tylko



Plener ślubny

Mini (do 3 h)
Podstawowa sesja plenerowa - 
wybierzemy się w jedno, uzgodnione 
wspólnie miejsce i spędzimy tam 
około 2 - 3h

Maxi (do 5 h)
Sesja plenerowa rozszerzona Sesja plenerowa rozszerzona 
o kolejne 2 godziny pozwalające na 
odwiedzenie dodatkowej lokalizacji 
oraz wykonanie większej ilości zdjęć

(w innym dniu niż wesele)

Fotografia Film Pakiet
599 zl 599 zl 999 zl 

1198 zl 

999 zl 999 zl 1499 zl 
1998 zl 

 Masz inny pomysl na plener? 
Daj nam znać!



Dodai

Fotobudka na wesele lub poprawiny - 999 zł
Stylowa fotobudka vintage dopasowana stylem 
do Waszego wesela od rozpoczęcia do oczepin 
lub następnego dnia na poprawiny

Fotoksiążka - od 749 zł
Wykonana ręcznie przez profesjonalną introligatornię Wykonana ręcznie przez profesjonalną introligatornię 
na najlepszym papierze, będzie stanowić świetną 
pamiątkę na lata i przywoła najlepsze wspomnienia

Drugi fotograf - 999 zł
Nie tylko większa ilość zdjęć, ale także dodatkowe 
ujęcia z innej perspektywy - dla jeszcze lepszego 
reportażu

Fotografia
Podziękowania dla rodziców - 999 zł
Genialny pomysł na prezent dla rodziców. 
Podziękowania to często bardzo wzruszający film 
i jednocześnie zabawa podczas tworzenia tego 
pięknego materiału.

Ozdobny pendrive w pudełku - od 99 zł
Od prostych, drewnianych do ręcznie ozdabianychOd prostych, drewnianych do ręcznie ozdabianych
według tematu przewodniego Waszego wesela

Specjalne życzenia? Daj nam znać!

Film



Kontakt
Marek - fotografia

tel. (+48) 735-243-125

      foto.lab17

https://foto.lab17.pl

fotografia@lab17.pl

Damian - film

(+48) 693-411-204

studioczerwonakropka

studioczerwonakropka@gmail.com


