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Fotografia Ślubna pełna emocji, zdjęcia ślubne pełne emocji
http://www.borowskimarcin.pl

Do zaoferowania Państwu mam pełen reportaż z dnia zaślubin, który obejmuje: przygotowania, ceremonie
kościelną, zabawę weselną oraz plener weselny.Otrzymują Państwo zdjęcia w postaci cyfrowej, nagrane na
płytę DVD, oprawioną w specjalnie zaprojektowane etui. Fotografie w postaci fotoksiążek i fotoalbumów
indywidualnie projektowanych dla każdej pary, wykonywanych tradycyjnymi metodami naświetlania, dzięki
czemu ich trwałość jest niezwykle duża. Zdjęcia w postaci kolorowej jak i czarno białej, poddane retuszowi i
fotoedycji. Dodatkowo otrzymują Państwo prezentację multimedialną zawierającą wybrane fotografie w taki
sposób, aby tworzyły spójną historię tego pamiętnego dnia.Oferuję także sesje narzeczeńskie, które są
pięknym dopełnieniem reportażu ślubnego. Mogą one z powodzeniem posłużyć do wykorzystania np. podczas
tworzenia zaproszeń ślubnych.Mogę pracować na terenie niemal całego kraju, posiadam niezbędne
uprawnienia wydane przez Kurię Metropolitalną dla fotografów ślubnych.Do każdej pary staram się
podchodzić indywidualnie i gdy żaden z przygotowanych przeze mnie pakietów nie spełnia Waszych
oczekiwań napiszcie, a na pewno razem skonstruujemy ofertę specjalnie dla Was.Wykonuje także reportaże
okolicznościowe takie jak urodziny, chrzciny, komunie, imprezy kulturalne czy konferencje i inne. Fotografie
tego typu pozwalają utrwalić różne ważne dla Państwa chwile i wydarzenia, a wykonanie w formie reportażu
pozwoli poczuć wydarzenia w taki sposób, jakbyście w nich uczestniczyli.
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