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Jestem. Żyje.
Bywam w wielu miejscach, poznaje ludzi, patrzę w oczy,
miewam marzenia. Widzę, podróżuje, gotuje, jem,
mówię, oglądam. Głównie fotografuje. Łapie chwile,
wyczekuje momentu, mrożę czas.
Bartosz, urodzony w styczniu 1993 roku. Niedoszły
logistyk, eks kulturysta. Pierwszy aparat, który miałem
już w ręku sprawiał wrażenie trudnego w obsłudze,
jednak w wieku 7 lat podświadomie wiedziałem jak robić
zdjęcia, oraz już w rodzinie robiłem je najlepiej.
Zapomniałem o tej pasji na rzecz szkoły, która nigdy nie
wydawała się ciekawa. W wieku 16 lat ponownie
dostałem aparat. Tym razem trzymam go kurczowo po
dziś dzień. 
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Przeważnie pracuje sam, bazując na
wieloletnim doświadczeniu wiem
jak wyglądają sytuacje podczas
Waszego dnia. Jestem jednocześnie,
psychoterapeutą, przyjacielem,
radcą. Zapnę sukienkę, poprawie
garnitur, przypomnę przysięgę, gdy
trzeba rozpłaczę się na weselu -tak!
Miewam emocje.
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Jak Pracuję?



Dlaczego by nie? Skoro już do mnie trafiliście
pewnie znacie część moich prac i znacie moje

niestandardowe podejście do tematu, bo przede
wszystkim jestem częścią imprezy. Nie chce iść
do pracy, nigdy nie pracowałem. Chce iść się z
Wami bawić, cieszyć, tańczyć, jeść, uśmiechać
się, przeżywać wszystko z Wami. To wszystko
w akompaniamencie aparatu, który już zdążył
przyrosnąć mi do ręki. Dlatego moje zdjęcia są

takie lekkie i wyjątkowe. Nigdy nie
przepracowałem ani jednego dnia życia, bo

moja praca jest moją pasją, którą przypadkowo
odkryłem będąc młodym człowiekiem. Przez to
czujecie się całkowicie swobodnie i nawet nie

odczuwacie presji mojej osoby ani aparatu, a to
dopiero impreza. Na plenerze jest jeszcze

lepiej!
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Dlaczego ja?



Możemy go zrealizować
wszędzie na poczet
kosztów, ale jeśli
zapragniecie sobie jechać
za granice nie pozostaje mi
nic innego jak spakować się
w walizkę i ruszyć z Wami
na podbój świata. Czy będę
musiał iść pieszo? Jeśli
wymaga tego Wasza
historia nie ma sprawy.
Walki z niedźwiedziami to
mój chleb powszedni,
każdy ucieka na widok
mojej determinacji!
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 Pracuje od początku czyli przygotowań ale nie dłużej niż do
1:00. Oczepiny to przeważnie końcówka imprezy dla mnie i
mając na uwadze jakość materiału jaki chce Wam oddać nie

mogę być dłużej na nogach. Wydaje się to lekkim kawałkiem
chleba ale kreatywne myślenie by zdjęcia były niestandardowe

wymaga ciągłej pracy na pełnych obrotach. Pochłaniam przy
tym trochę jedzenia i dużo wody, także uwzględniając mnie na

liście gości polecam zaznaczyć opcje 2x. Niech Was nie zwiedzie
moje zabójcze 64 kg. Metabolizm mam jak gepard, jestem i

równie szybki.

Czas pracy?
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Niestety przypadki chodzą po ludziach, są one
nieodłącznym elementem życia jak podatki i
na każdą ewentualność trzeba być
przygotowanym. Jeśli nie interesujecie się
tematem, tutaj małe knowhow :
Pracuje na dwa aparaty, czasem trzy. Każdy
zapisuje na dwóch kartach pamięci w celu
zminimalizowania ryzyka utraty materiału.
Podczas uszkodzenia ciała, wypadku, choroby
– niezwłocznie Was o tym informuje oraz
załatwiam osobę godną Was. Realizacja
zlecenia jest dla mnie najważniejsza i nie
pozwolę zostawić Was na lodzie. Jesteście w
dobrych rękach.

Backup! Umowa
zabezpieczająca obie
strony

3 aparaty
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Zdjęcia w chmurze



Termin

Odbitki

Czas pracy

Ilość zdjęć

Pendrive

Umowa

Cena

do 60 dni 

50 szt 15x23

do 12h

300-500

Tak

Przez internet

4500 zł
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Dodatki

Albumy

Dodatkowe albumy to genialny
prezent dla rodziców!
Podstawowy album 30x30.
10 rozkładówek, każda kolejna 35 zł.

Cena za 10 rozkładówek 600 zł

Dojazd

1 zł za każdy km powyżej 50 km od
Łodzi

Plener/Sesja
narzeczeńska

Najlepsze wspomnienia z cudownej
sesji!

Cena 1200 zł / 4h - plener
Cena 600 zł / 3h - sesja narzeczeńska
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Jakie masz doświadczenie w branży ślubnej? - 10 lat!
W jakiej fotografii się specjalizujesz? - Reportaże ślubne, czekając na odpowiedni moment.
Czy możemy zrealizować własne pomysły na zdjęcia? - Oczywiście.
Jakiego sprzętu używasz? - Adekwatnego do Waszego dnia, czyli najlepszego.
Jakie są godziny pracy w dniu ślubu? - do 12h.
Ile kosztują dodatkowe godziny pracy? - Każda kolejna godzina to 250 zł.
Ile wynosi zadatek? - 20%.
Czy dojazd jest dodatkowo płatny? - Dojazd 50 km od Łodzi jest wliczony w cenę. Każdy kolejny km to koszt 1 zł
Co wlicza się w podstawową cenę reportażu ślubnego? - Wesele od przygotowań po oczepiny. Bez pleneru.
Czy posiadasz licencję na rejestrowanie ceremonii w kościele? - Tak.
Czy masz w swojej ofercie sesję narzeczeńską i ile kosztuje? - Tak, 600 zł.
Czy masz w swojej ofercie plener wyjazdowy i ile kosztuje? - Tak, zwrot kosztów podróży + 1000 zł każdy dzień zdjęciowy.
Ile zdjęć otrzymamy w wybranym pakiecie usług? - Od 300 do 500 ujęć.
Czy istnieje możliwość wyboru zdjęć do obróbki? - Zależy od prywatnych ustaleń, w większości przypadków nie.
W jakiej formie otrzymamy zdjęcia? - Na pendrivie i odbitki.
Czy jest możliwość przygotowania galerii internetowej? - Tak.
Jaki jest czas oczekiwania na zdjęcia? - do 60 dni roboczych.
Gdzie nasze zdjęcia będą publikowane? - Zdjęcia bedą używane w social mediach, za zgodą.
Kiedy należy opłacić zadatek i resztę kwoty za usługę? - Rezerwację terminu gwarantuje tylko wpłata zadatku!
Co w przypadku wypadków losowych? - Zastępstwo na poziomie, gdy nie dojdzie do skutku zwrot zadatku 200%.


