MINI SESJA ŚWIĄTECZNA W SLOW CAFE
OFERTA:
Mini sesja odbywa się w Slow Cafe w dniach 17-19 LISTOPADA 2017.
Sesje odbywają się co pół godziny.
Czas trwania każdej mini sesji to maksymalnie pół godziny, choć z doświadczenia wiemy, że
zwykle jest to krócej. Modele zwykle fajnie współpracują i czasem nie warto męczyć ich zbyt
długo, gdyż najzwyczajniej w świecie się nudzą.
Na potrzeby sesji zostaną przygotowane dwie stylizacje – starodawny pokoik dziecięcy (stylizacja
utrzymana w brązach, czerwieni, będzie starodawne łóżeczko z kraciastą pościelą, konik na
biegunach, wózek dla lalek, słoiki z pierniczkami itp.), druga stylizacja przygotowana do ujęcia
całej rodzinki (w tel białe deski, rozświetlone światełkami choinkowymi, elegancko i z prostotą).
W efekcie otrzymują Państwo 5 zdjęć, oraz projekt kartki świąteczne przesłanych na podany w
trakcie sesji adres mailowy, w formie albumu wirtualnego, wraz z instrukcjami odnośnie pobierania
zdjęć. Zdjęcia będą przesłane w odpowiedniej jakości do wydruków i publikacji w sieci. Termin do
którego otrzymają Państwo zdjęcia to 10 grudnia 2017.
Do 16 grudnia, będą na Państwa czekać do odbioru odbitki – 5 sztuk w formacie 15x23cm na
papierze jedwabnym, oraz powiększenie ujęcia rodzinnego do formatu 20x30cm.
Wyboru 5 zdjęć dokonuje fotograf.
Osoby zainteresowane dokupieniem dodatkowych ujęć wg własnego wyboru, proszę o kontakt po
otrzymaniu albumu wirtualnego. Odsyłam wtedy link do zdjęć surowych, opatrzonych moim
znakiem graficznym. Państwo sami dokonują wyboru. Koszt 1 szt dodatkowego zdjęcia
przesłanego w formie cyfrowej do albumu wirtualnego to 15zł (bez odbitek).
Zdjęcia, które powstaną w trakcie sesji nie są nigdzie upubliczniane bez Państwa zgody.
Celem sesji jest powstanie serii portretów indywidualnych, ale chętnie wykonam także portrety
grup osób, lub w innych konfiguracjach osobowych, o ile pomieści Państwa przygotowane tło (max
6 osób!!!)
Proszę o przygotowanie strojów odświętnych, eleganckich, klasycznych, pasujących do świątecznej
stylizacji.
Koszt 200 zł
ZAPRASZAM SERDECZNIE I PROSZĘ O ZABRANIE MASY UŚMIECHÓW!!!
Aleksandra Siatecka fotografia
aleksandrasiateckafoto@gmail.com
505255082

