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https://www.fotografiaszczescia.pl/


ATUTY WAŻNE DLA MNIE

Firma, która wykonuje dla mnie albumy, współpracuje
wyłącznie z fotografami na podstawie weryfikacji portfolio.
To klasa premium i w moim uznaniu najlepsze albumy, jakie
są obecnie dostępne na rynku. Nie należą do najtańszych,

często sama sugeruję klientom przy ograniczonym budżecie
ślubnym, by domówili album później - np. na rocznicę ślubu
lub w ramach prezentu pod choinkę. Uważam, że albumy

warte są swojej ceny. Jakość, którą reprezentują
to gwarancja wspomnień na lata - pamiątka, którą

odziedziczą kolejne pokolenia. Albumy są solidne - ciężkie,
gdy trzyma się je na kolanach. Klienci, którzy je u mnie

zamówili, nigdy nie mieli wątpliwości, co do jakości
produktu, jaki dla nich przygotowałam. Jeśli nie miałe/aś
okazji zobaczyć albumu na żywo, a rozwiałoby to Twoje
wątpliwości - zapraszam na spotkanie. Oprócz kolekcji

albumów, dysponuję też fizycznym wzornikiem opraw, który
czasem pomaga podjąć ostateczną decyzję,

co do koloru i materiału okładki :) 



Album składa się ze
sztywnych, rozkładanych
całkowicie na płasko kart.

SZTYWNE KARTY
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Karty pokryte są jedwabnym
papierem fotograficznym,
takim, jak ten na moich
odbitkach, co daje gwarancję
idealnego odwzorowania
i trwałości kolorów.

PAPIER FOTOGRAFICZNY

Całości dopełniają nowoczesne
welurowe i zamszowe oprawy
z możliwością personalizacji.

PIĘKNE OPRAWY



Albumy rozkładają się całkowicie
na płasko, a miejsce złożenia zostaje
w całości zadrukowane, co umożliwia
bez obaw zamieszczanie w projekcie
zdjęć przechodzących przez środek.



DECYDUJESZ O PROJEKCIE
Projektuję na podstawie wskazanych przez Ciebie zdjęć lub tworzę szkic projektu wg. swojego uznania, który

potem wspólnie konsultujemy wprowadzając ewentualne zmiany



WYBIERZ MATERIAŁ OPRAWY:

inaczej: velvet/aksamit - pluszowy w dotyku,
w stylu obić mebli, które obecnie są w trendach 

WELUR

ZAMSZ
inaczej: nubuk - bardziej szorstki niż welur,
ale nadal przyjemny w dotyku, fakturą
przypomina miękkie skórzane buty "z meszkiem" 



KOLORYSTYKA OPRAW WELUROWYCH:

Widoczność graweru



KOLORYSTYKA OPRAW ZAMSZOWYCH:

Widoczność graweru



ZDECYDUJ O PERSONALIZACJI:

Grawer - wskazany tekst dowolną
czcionką lub/i grafika zaprojektowana
przeze mnie w porozumieniu z Wami

Złote tłoczenie* - dowolny tekst prostą
czcionką lub sama grafika z dostępnych

dla tłoczeń wzorów

* (opcja niedostępna dla opraw welurowych)



WZORY ZŁOCEŃ
(mogą być też użyte jako grawer)



Album z  pełnego wesela
z sesją plenerową:

30x20 cm, 60 stron

Album ze ślubu cywilnego:
20x20 cm, 20 stron

Album Pary Młodej:
30x20 cm, 50 stron

2 albumy dla Rodziców: 
20x20 cm, 20 stron

WELUR V27 ZAMSZ C21 ZAMSZ C22

OBEJRZYJ ZE MNĄ ALBUMY KLIENTÓW
(kliknij w miniaturkę, żeby przejść do filmu na IG)

https://www.instagram.com/reel/CJ1D3IqHugo/
https://www.instagram.com/reel/CJ4A7EDDzd1/
https://www.instagram.com/reel/CJ1F9y7H6Kc/


20 stron 30 stron 40 stron 50 stron 60 stron
każde kolejne

2 strony:
każde kolejne

10 stron:

300 zł 350 zł 400 zł 450 zł 500 zł + 10 zł + 50 zł

400 zł 470 zł 540 zł 610 zł 680 zł + 14 zł + 70 zł

400 zł 470 zł 540 zł 610 zł 680 zł + 14 zł + 70 zł

ZAPOZNAJ SIĘ Z CENNIKIEM:

20X20 CM

30X20 CM

25X25 CM

FORMAT:

https://www.fotografiaszczescia.pl/


PRZYKŁADOWE
REALIZACJE

Jeśli wahasz się nad
wyborem oprawy, daj znać
- poszukam konkretnych
przykładów realizacji.



GARŚĆ WSKAZÓWEK:
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ILOŚĆ STRON

OSTATECZNY WYGLĄD OKŁADKI

 FORMAT ALBUMU

ILOŚĆ ZDJĘĆ W ALBUMIE

Jeśli nie wiesz, jaka będzie optymalna liczba stron
w albumie, spróbuj podać mi zakres w oparciu
o cennik - w trakcie konsultacji projektu, będzie można
zrezygnować z niektórych stron lub dodać te,
których Ci brakuje.

Jeśli jeszcze nie wiesz, jaką oprawę i personalizację
wybierzesz, masz chwilę, by się nad tym zastanowić
- tę informację będę potrzebować dopiero przy składaniu
zamówienia, po zatwierdzeniu ostatecznego projektu.

W pierwszej kolejności podejmij decyzję
o formacie Twojego albumu. Jest kluczowa
dla rozpoczęcia mojej pracy nad projektem
- później nie będzie można już tego zmienić.

Przyjmuję, że na jednej rozkładówce zmieści
się średnio 6-7 zdjęć. Czasem są to gęstsze
kolaże przeplatane zdjęciami detali, a czasem
kluczowe ujęcia zajmujące całą stronę.



Jeśli chcesz lepiej zadbać
o swoje ślubne wspomnienia,
możesz dodatkowo zamówić
pudełko dedykowane albumowi
z pasującą do niego oprawą
i personalizacją. Wnętrze i boki
pudełka wykonane są z płótna
w kolorze neutralnym.

Cennik:  20x20 cm - 140 zł
              30x20 cm - 160 zł
              25x25 cm - 160 zł

PUDEŁKA
NA ALBUMY



DZIĘKUJĘ ZA TWÓJ CZAS! 


