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Oferta

Nie istnieje uniwersalne zlecenie, tak samo nie istnieje uniwersalny 
cennik. Poniżej przedstawione dane pełnią funkcje poglądowe. Jestem 
elastyczny i chętnie dopasuję ofertę do Waszych wymagań. Wszystkie 
szczegóły możemy omówić on-line jednak zachęcam do osobistego 
kontaktu, najlepiej przy dobrej kawie. Zapytaj, to nic nie kosztuje.

 Pakiet Rozszerzony | 14 godzin | 2500 zł

Pakiet Rozszerzony nadaje się idealnie do upamiętnienia w całości dnia ślubu. Mogę 
sfotografować Was w trakcie przygotowań, Twoją suknię, kwiaty, rodzinę i gości 
weselnych, ceremonię, otoczenie, tańce, uśmiechy i wszystko, co się wydarzy po drodze. 
Otrzymacie ode mnie:

● W ciągu jednego tygodnia, galerię on-line z selekcją zdjęć dla rodziny i 
przyjaciół.

● W ciągu 6 tygodni, 300 zdjęć, starannie obrobionych, w postaci cyfrowej.*
● Mini sesję ślubną w dniu wesela.
● 200 wydrukowanych odbitek.
● Galerię on-line.



 Pakiet Mini | 6 godzin | 2000 zł

Pakiet Mini nadaje się idealnie do upamiętnienia dużej części dnia ślubu. Mogę 
sfotografować Was w trakcie przygotowań, ceremonię, otoczenie, uśmiechy i 
wszystko, co się wydarzy po drodze. Otrzymacie ode mnie:

● W ciągu jednego tygodnia, galerię on-line z selekcją zdjęć dla rodziny i 
przyjaciół.

● W ciągu 6 tygodni, 100 zdjęć, starannie obrobionych, w postaci 
cyfrowej.*

● Mini sesję ślubną w dniu wesela.
● Galerię on-line.

 Pakiet Standardowy | 10 godzin | 2000 zł

Pakiet Standardowy nadaje się idealnie do upamiętnienia prawie całego dnia ślubu. Mogę 
sfotografować Was w trakcie przygotowań, Twoją suknię, kwiaty, rodzinę i gości weselnych, 
ceremonię, otoczenie, tańce, uśmiechy i wszystko, co się wydarzy po drodze. Otrzymacie ode 
mnie:

● W ciągu jednego tygodnia, galerię on-line z selekcją zdjęć dla rodziny i przyjaciół.
● W ciągu 6 tygodni, 200 zdjęć, starannie obrobionych, w postaci cyfrowej.*
● Mini sesję ślubną w dniu wesela.
● 100 wydrukowanych odbitek.
● Galerię on-line.



 Pakiet foto + film 

W każdym wypadku istnieje możliwość rozszerzenia reportażu o film oraz 
teledysk ślubny. Zaprzyjaźniony kamerzysta jest gwarancją, że współpraca 
będzie przebiegać wzorowo i nie będziemy "walczyć" ze sobą o ujęcia. Poza 
tym podpisujecie Państwo jedną umowę i nie ponosicie ewentualnych 
kosztów dojazdu kamerzysty. Otrzymacie Państwo od nas:

● Odpowiadający zakres pakietu foto.
● Po 8 tygodniach - Film ślubny po profesjonalnym montażu.
● Po 2 tygodniach - Kilkuminutowy teledysk ślubny.

Cena foto + film:

● Pakiet Rozszerzony 14 godzin - 5000 zł
● Pakiet Standardowy 10 godzin - 4000 zł
● Pakiet Mini 6h - 3000 zł

Przykładowe prace w postaci teledysków z dnia ślubu można zobaczyć pod 
adresem: www.adamansen.pl/film

Film i teledysk ślubny

http://www.adamansen.pl/film


Sesja poślubna / narzeczeńska | 2 godziny | 500 zł 

Sesja narzeczeńska wykupiona jako dodatek do pakietu to świetna okazja abyśmy się lepiej 
poznali i byście mogli się oswoić z aparatem i pozowaniem. Takie zdjęcie mogą być także użyte w 
projekcie zaproszeń. Sesję narzeczeńską lub poślubną można wykupić z dowolnym pakietem 
ślubnym w cenie 500 zł zamiast zwykłej ceny 800 zł. Otrzymacie ode mnie:

● 30 zdjęć, starannie obrobionych i profesjonalnie wyretuszowanych.*
● Galerię on-line.

 Dojazd | 1 zł/km

W przypadku miejscowości położonych w promieniu 50 km 
od Szczecina dojazd jest darmowy. W innym wypadku 
obowiązuje stawka kilometrowa.

 *Zakup większej ilości zdjęć.

Możecie zakupić większą ilość fotografii, niż te wynikające z pakietu. Zawsze 
obrabiam większą ilość zdjęć, dzięki czemu możecie sobie wybrać Wasze ulubione 
kadry.

Obrobione zdjęcie w postaci cyfrowej - 3 zł.



Kilka słów o sobie...

Zdjęcia to przede wszystkim moja pasja. Uwielbiam być w środku wydarzeń i widzieć to czego nie widzą inni. Lubię 
oglądać wzruszenie na twarzach świeżo upieczonych Państwa Młodych i utrwalać to na fotografiach, a jednocześnie 
pozostawać niewidocznym. Pracując staram się zawsze patrzeć z innej perspektywy i zawsze stawiać sobie wyzwania. 
Dla mnie żaden ślub nie jest taki sam. Stawiam na dobry kontakt z przyszłą Parą Młodą jeszcze przed ceremonią. 
Dzięki temu, w stresującym dniu ślubu już się znamy i zachowujecie się przy mnie naturalnie już od przygotowań. 
Jestem zwolennikiem klasycznej fotografii, bez zbędnych filtrów sztucznie degradujących jakość zdjęcia ale też bez 
sztucznego poprawiania. Najlepszy retusz to ten którego nie widać. Szukanie ciekawego światła weszło mi w nawyk i 
bezustannie się za nim rozglądam. 

Prywatnie partner Kai, tata Olafa, opiekun Atosa…
Zapraszam do kontaktu i odwiedzin w mediach społecznościowych.

Tel. : +48 606 455 293
e-mail : adam.ansen@gmail.com
Instagram : https://www.instagram.com/ansenfoto/
Facebook : https://www.facebook.com/AnsenFoto/
WWW: https://www.adamansen.pl

mailto:adam.ansen@gmail.com
https://www.instagram.com/ansenfoto/
https://www.facebook.com/AnsenFoto/
https://www.adamansen.pl

