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ZDJĘCIA ŚLUBNE, ZDJĘCIA KOMUNIJNE, 

ZDJĘCIA Z CHRZTU, AKTY, 

ZDJĘCIA REKLAMOWE, 

ZDJĘCIA SPORTOWE, 

ZDJĘCIA PRZYRODNICZE, ZDJĘCIA DZIECI, 

ZDJĘCIA ARCHITEKTURY, ZDJĘCIA STU-

DYJNE, ZDJĘCIA OKOLICZNOŚCIOWE, 

ZDJĘCIA PORTRETOWE, 

ZDJĘCIA ARTYSTYCZNE, ZDJĘCIA 

MODOWE, ZDJĘCIA KOMERCYJNE, 

ZDJĘCIA CIĄŻOWE, ZDJĘCIA Z SESJI 

NARZECZEŃSKIEJ, 

ZDJĘCIA Z SESJI NOWORODKOWEJ, 

ZDJĘCIA POGRZEBOWE, 

ZDJĘCIA ZWIERZĄT DOMOWYCH, 

POSTPRODUKCJA ZDJĘĆ 

h�p://www.wymarzonezdjecia.pl
h�ps://www.facebook.com/wymarzonezdjeciapl/

Witamy serdecznie,

działamy od roku 1997 i od początku wyróżniało nas 

podejście indywidualne. 

Stąd kilka kwes�i organizacyjnych 

1. Podanie w mailu numer telefonu przyśpieszy kon-

takt i pozwoli na dopasowanie charakteru sesji zdję-

ciowej.

2. Rezerwację terminu prosimy robić mailem. Tylko 

wtedy możemy go zweryfikować i potwierdzić.

3. Prezentowane zdjęcia są jedynie przykładowymi i 

posiadającymi zezwolenia na publikację.  Zawsze 

dobieramy charakter zdjęć (tło, barwę, dynamikę, 

treść) do Twojego oczekiwania. Wybierz kilka Twoich 

przydkładowych zdjęć, które robią na tobie najwięk-

sze wrażenie i prześlij mailem 

kontakt@wymarzonezdjecia.pl 
Miejsce:
Cena:
Telefon:
WWW:
Facebook:

Warszwa i okolice 
300 - 3300 zl
601 610 024
www.wymarzonezdjecia.pl
www.facebook.com/wymarzonezdjeciapl/



Fotografia ślubna cena: 800 - 3300 zł

Pakiet 1 cena:         800,00 zł 

Podstawowy pakiet ślubny last minute 
Uroczystość w USC + niedaleki plener 
Maksyalny czas pracy: 3 godziny
Rezerwacja z wyprzedzeniem 7 dniowym

Pakiet 2 cena:     1 200,00 zł 

Pakiet ślubny last minute - rozszerzony

Maksyalny czas pracy: 3 godziny

Pakiet 3 cena:     1 550,00 zł 

Pakiet ślubny średni - lokalnie

Maksyalny czas pracy: od uroczystości do 01:00

Pakiet 4 cena:     2 550,00 zł 

Pakiet ślubny średni - X2

Maksyalny czas pracy: od uroczystości do 01:00
Ilość zdjęć: od 400 sztuk + obróbka zdjęć + retusz + kadrowanie
Fotoalbum

Uroczystość w kościele + ciekawy plener

Rezerwacja z wyprzedzeniem 7 dniowym

USC + uroczystość w kościele + ciekawy plener

Ilość zdjęć: od 400 sztuk
Dotyczy terenu: Warszawa

USC + uroczystość w kościele + ciekawy plener + dodatkowy fotograf



Pakiet 5 cena:     2 850,00 zł 

Pakiet ślubny średni - X2

Maksyalny czas pracy: od uroczystości do 01:00

Pakiet 6 cena:     3 300,00 zł 

Pakiet ślubny OLD

Pentax 6x6

Maksyalny czas pracy: od uroczystości do 01:00

Pakiet 7 cena:         800,00 zł 

USŁUGA DODATKOWA do pakietów
Fiat 126p lub 125p do ślubu

Więcej pod adresem http://wymarzonezdjecia.pl/bajkowy-retusz-zdjec/

USC + uroczystość w kościele + ciekawy plener

Fotografia analogowa na kliszy fotograficznej - jak za starych czasów 

USC + uroczystość w kościele + ciekawy plener + dodatkowy fotograf

Ilość zdjęć: 400 - 800 sztuk + obróbka zdjęć + retusz + kadrowanie + fotoalbum
Wydruk na szkle, dibondzie lub pleksa w standardowych rozmiarach





Pakiet 1 cena:         500,00 zł 

Licencja
Minimalny czas na zarezerwowanie terminu dwa miesiące.

Zdjęcia z komunii, których tematem jest wyłącznie Twoje dziecko.
Pakiet dla osób, które nie zyczą sobie utrwalania uczestników 
uroczystości z wyłaczeniem dziecka.

Fotografia komunijna cena: 500 zł





Pakiet 1

Zdjęcia przed kościołem, w trakcie chrztu i po chrzcie. cena:     350,00 zł 
Minimalny czas rezerwacji terminu 7 dni 

Pakiet 2 cena:     500,00 zł 

Zdjęcia przed kościołem, w trakcie chrztu, po chrzcie, oraz zdjęcia z 
imprezy po chrzcie.
Liczba zdjęć do ustalenia w zależności od czasu trwania 
wydarzenia.(klient proponuje)
Licencja  

Liczba zdjęć do ustalenia w zależności od czasu trwania wydarzenia.(klient proponuje)

Fotografia chrztu cena: 350 - 500 zł





Pakiet 1 cena:     800,00 zł 

Fotografia Produktowa; Fotografia komercyjna; Zdjęcia na plakaty.
W cenę wliczone jest :

czas pracy 
wiedza
obróbka zdjęć
kadrowanie 
oczyszczanie

Pakiet 2 cena:  1 200,00 zł 

Fotografia dla producenta mebli oraz innych towarów.
W tm wariancie opłata zryczałtowana za zdjęcia do katalogu dla odbiorców.
On demand

Fotografia reklamowa cena: 800 - 1 200 zł





Pakiet 1 cena:     300,00 zł 

Foto akt
Lokal: studio ,scena teatralna, klub muzyczny lub plener
Pakiet nie zawiera retuszu zdjęć.

Pakiet 2 cena:     500,00 zł 

Foto akt
Lokal: studio ,scena teatralna, klub muzyczny lub plener
Ilość: do 40 zdjęć
Retusz:

głęboki retusz
wyszczuplanie sylwetki
zasłanianie tatuaży
wygładzanie skóry

Fotografia aktu cena: 300 - 500 zł





Pakiet 1 cena:     800,00 zł 

Pełny Pakiet 
W cenę wliczone jest :

czas pracy 
wiedza
obróbka zdjęć
kadrowanie oczyszczanie

Fotografia sportowa cena: 800 zł





Pakiet 1 cena:     500,00 zł 

Do uzgodnienia ciekawe miejsca
Fotografujemy również w barterze.
Zaproś nas do ciekawego miejsca z przyrodą a zdjęcia dostaniesz za darmo   

Fotografia przyrodnicza cena: 500 zł





Pakiet 1 cena:     500,00 zł 

Komplet zalezny od zakresu pracy.
W cenę wliczone jest :
czas pracy 
wiedza
obróbka zdjęć 
kadrowanie oczyszczanie

Fotografia dziecięca cena: 550 zł





Pakiet 1 cena:     600,00 zł 

Możliwa obniżka ceny w barterze.

Pakiet 2 cena:  1 100,00 zł 

Specjalna oferta dla osób prywatnych, chcących sprzedać dom lub mieszkanie.
Zdjęcia profesjonalne z retuszem.
UWAGA!
Nie są to zdjęcia zwykłe, seryjne, jakie robią Agencje Nieruchomości.
Ich zadaniem jest przedstawić dom/lokal w jak najlepszym świetle.

W tym pakiecie Wykonujemy tylko zdjęcia pensjonatów hoteli i obiektów turystycznych 
oraz sal weselnych. 

Fotografia architektury cena: 600 - 1100 zł





Pakiet 1 cena:     600,00 zł 

Fotografia w wybranym studio o różnej tematyce

Fotografia studyjna cena: 600 zł





Pakiet 1 cena:     650,00 zł 

Pakiet zdjeć 
W cenę wliczone jest :

czas pracy 
wiedza
obróbka zdjęć 
kadrowanie oczyszczanie

Fotografia okolicznościowa cena: 650 zł





Pakiet 1 cena:     550,00 zł 

Portret biznesowy
W cenę wliczone jest :

czas pracy 
wiedza
obróbka zdjęć 
kadrowanie oczyszczanie

Fotografia potretowa cena: 550 zł





Pakiet 1 cena:     1000,00 zł 

Pakiet do ustalenia
W cenę wliczone jest :

czas pracy 
wiedza
obróbka zdjęć 
retusz i efekty

Fotografia artystyczna cena: 1000 zł





Pakiet 1 cena:     1500,00 zł 

Pakiet + retusz + cyklorama
W cenę wliczone jest :

czas pracy 
wiedza
obróbka zdjęć 
kadrowanie i oczyszczanie

Fotografia modowa cena: 1500 zł





Pakiet 1 cena:     1200,00 zł 

Pakiet w zależności od wymagań klienta
W cenę wliczone jest :

czas pracy 
wiedza
obróbka zdjęć 
kadrowanie i oczyszczanie

Fotografia komercyjna cena: 1200 zł





Pakiet 1 cena:     500,00 zł 

W cenę wliczone jest :
czas pracy 
wiedza
obróbka zdjęć 
kadrowanie oczyszczanie

Pakiet 2 cena:     850,00 zł 

Pakiet zdjęc w pięknym plenerze.

Wymaga dojazdu +70km od Warszawy i czasem opłaty lokalnej do 100 zł
Liczba zdjęć do ustalenia w zależności od czasu trwania wwydarzenia.(klient proponuje)  

Plener niestandardowy: pałacyk, ruiny zamku, dorzecze, stary drewniany kościół, park 
linowy, luksusowa restauracja, mostek na rzece, mini ogród zoo, sala rycerska, klub 
muzyczny, gospodarstwo agroturystyczne, dzikie jezioro. 

Pakiet zdjęć z aranżacją do wyboru przez klienta

Fotografia ciążowa cena: 500 - 850 zł





Pakiet 1 cena:     550,00 zł 

W cenę wliczone jest :
czas pracy 
wiedza
obróbka zdjęć 
kadrowanie oczyszczanie

Pakiet 2 cena:     800,00 zł 

Pakiet zdjęc w pięknym plenerze.

Wymaga dojazdu +70km od Warszawy i czasem opłaty lokalnej do 100 zł
Liczba zdjęć do ustalenia w zależności od czasu trwania wwydarzenia.(klient proponuje)  

Plener niestandardowy: pałacyk, ruiny zamku, dorzecze, stary drewniany kościół, park 
linowy, luksusowa restauracja, mostek na rzece, mini ogród zoo, sala rycerska, klub 
muzyczny, gospodarstwo agroturystyczne, dzikie jezioro. 

Pakiet zdjęć z aranżacją do wyboru przez klienta

Fotografia narzeczeńska cena: 550 - 800 zł





Pakiet 1 cena:     550,00 zł 

W cenę wliczone jest :
czas pracy 
wiedza
obróbka zdjęć 
kadrowanie oczyszczanie

Pakiet 2 cena:     850,00 zł 

Pakiet zdjęc w pięknym plenerze.

Wymaga dojazdu +70km od Warszawy i czasem opłaty lokalnej do 100 zł
Liczba zdjęć do ustalenia w zależności od czasu trwania wwydarzenia.(klient proponuje)  

Plener niestandardowy: pałacyk, ruiny zamku, dorzecze, stary drewniany kościół, park 
linowy, luksusowa restauracja, mostek na rzece, mini ogród zoo, sala rycerska, klub 
muzyczny, gospodarstwo agroturystyczne, dzikie jezioro. 

Pakiet zdjęć z aranżacją do wyboru przez klienta

Fotografia noworodkowa cena: 550 - 850 zł





Pakiet 1 cena:     350,00 zł 

Pogrzeb w Warszawie komplet zdjęć. Kościół + odprowadzenie zmarłego
W cenę wliczone jest :

czas pracy 
wiedza
obróbka zdjęć 
kadrowanie oczyszczanie

Fotografia pogrzebowa cena: 350 zł





Pakiet 1 cena:     350,00 zł 

Pakiet u klienta
W cenę wliczone jest :

czas pracy 
wiedza
obróbka zdjęć 
kadrowanie oczyszczanie

Fotografia zwierząt domowych cena: 350 zł





Pakiet 1 cena:     350,00 zł 

Retusz zdjęć: artystyczny, bajkowy.
Korekta:

Zmiana sylwetki
Zakrywanie tatuaży

Usługi posprodukcyjne cena: 350 zł





Miejsce:
Cena:
Telefon:
WWW:
Facebook:

Warszwa i okolice 
300 - 3300 zl
601 610 024
www.wymarzonezdjecia.pl
www.facebook.com/wymarzonezdjeciapl/

Białobrzegi   Bieżuń   Błonie   Brok   Brwinów  Chorzele
Ciechanów   Drobin   Garwolin   Gąbin   Glinojeck Gostynin
Góra Kalwaria   Grodzisk Mazowiecki   Grójec   Halinów   Iłża   

Józefów (powiat otwocki)   Kałuszyn   Karczew   Kobyłka   
Konstancin-Jeziorna   Kosów Lacki   Kozienice   Legionowo   Lipsko 

Łaskarzew   Łochów    Łomianki Łosice
Maków Mazowiecki   Marki   Milanówek   Mińsk Mazowiecki   

Mława   Mogielnica   Mordy   Mszczonów   Myszyniec   Nasielsk 
Nowe Miasto nad Pilicą   Nowy Dwór Mazowiecki   Ostrołęka 

Ostrów Mazowiecka   Otwock    Ożarów Mazowiecki   Piaseczno 
Piastów   Pilawa  Pionki   Płock   Płońsk    Podkowa Leśna    Pruszków 
Przasnysz   Przysucha   Pułtusk    Raciąż   Radom   Radzymin   Różan 

Serock   Siedlce   Sierpc   Skaryszew   Sochaczew   Sokołów   
Podlaski   Sulejówek   Szydłowiec   Tarczyn   Tłuszcz   Warka 

Warszawa   Węgrów   Wołomin   Wyszków   Wyszogród   
Wyśmierzyce   Zakroczym   Ząbki   Zielonka   Zwoleń   Żelechów 

Żuromin  Żyrardów

Pracujemy w następujących miastach:



Ilość zdjęć Kadrowanie i korekta * Retusz barwowy *** Korekta treści ****

cena w zł ne�o 
za sztukę

cena w zł ne�o 
za sztukę

cena w zł ne�o 
za sztukę od

0 - 10                              16,00 zł                              90,00 zł                              12,50 zł 

11 - 25                              15,60 zł                              85,00 zł                              12,00 zł 

26 - 50                              15,00 zł                              80,00 zł                              11,50 zł 

51 - 100                              14,00 zł                              75,00 zł                              11,00 zł 

101 - 250                              12,80 zł                              70,00 zł                              10,50 zł 

251 - 500                              11,40 zł                              65,00 zł                              10,00 zł 

od 501                                9,80 zł                              60,00 zł                                9,00 zł 

Retusz i obróbka zdjęć z przeznaczeniem do druku i publikacji w Internecie.

Ilość zdjęć Kadrowanie i korekta *
Korekta treści **

(dla sklepów internetowych) 

cena w zł ne�o za sztukę cena w zł ne�o za sztukę od

0 - 10                                                   8,00 zł                                                     40,00 zł 

11 - 25                                                   7,80 zł                                                     38,00 zł 

26 - 50                                                   7,50 zł                                                     35,00 zł 

51 - 100                                                   7,00 zł                                                     31,00 zł 

101 - 250                                                   6,40 zł                                                     26,00 zł 

251 - 500                                                   5,70 zł                                                     20,00 zł 

od 501                                                   4,90 zł                                                     13,00 zł 

Retusz i obróbka zdjęć z przeznaczeniem do publikacji w Internecie.

*

**

***

****
Usuwanie niechcianych elementów na zdjęciu, zmiana koloru elementu, 
prostowanie elementów

kadrowanie i korekta kolorów, ostrości i jasności zdjęcia

wygładzanie skóry, redukcja zmarszczek, wybielenie zębów, korekta 
czerwonych oczu, poprawa nosa, oczu, ust

usuwanie jednolitego tła ze zdjęcia przedmiotu, tworzenie odbicia, korekcja 
kolorów i ostrości, optymalizacja zdjęcia

Ppodany cennik i regulamin nie stanowi oferty handlowejw rozumieniu Kodeksu 
Cywilnego.  Wszelkie prawa zastrzeżone www.wymarzonezdjęcia.pl

Cennik naszych usług:




