Agencja fotograficzna – www.e-fotografik.pl
Oferta na rok 2013/2014
Kim jestem – jakie mam doświadczenie – jak pracuje??
Daniel SZYSZ - jestem zawodowym fotografem - www.szysz.pl
Prowadzę legalną firmę – pracuje na terenie całego kraju.
Wykonuje fotografię ślubną, zdjęcia reklamowe oraz fotoreportaże prasowe – pracuje dla
największych agencji fotograficznych – Agencji fotograficznej gazety RZECZPOSPOLITA oraz
największej niezależnej agencji fotograficznej REPORTERPOLAND.
Prowadzę największy świnoujski serwis informacyjny www.eswinoujscie pl – należący do grupy
medialnej Świnoujście w sieci, zajmuję się również fotografia podróżniczą.
Takie doświadczenie pozwala mi przy każdym zleceniu wykorzystać zdobytą wiedzę i
doświadczenie.
Wyspecjalizowałem się w FOTOGRAFII ŚLUBNEJ i PLENEROWEJ – do każdego zlecenia
podchodzę indywidualnie, moje prace zostały dostrzeżone przez międzynarodowe stowarzyszenia
fotografów, jestem członkiem:
–

TRASH THE DRESS – EUROPE – gdzie jestem jedynym polakiem – www.trashthedress.eu

Moje zdjęcia były wyróżniany podczas konkursów fotograficznych i wielokrotnie publikowane w
prasie ogólnopolskiej.
Na jakim sprzęcie pracuje ??

Aparaty
Posiadam na wyposażeniu najnowsze aparaty firmy CANON pełno klatkowy z 21,1megapikselowa matrycą:
Canon 5D Mark II – 3 sztuki,
Canon 5D,
oraz profesjonalny szybki – fotoreporterski aparat Canon 50D

Obiektywy
Pracuje na profesjonalnych obiektywach klasy L firmy Canon
Canon EF 24mm f/1.4 L USM
Canon EF 50mm f/1.2 L USM
Canon EF 85mm f/1.2L USM
Canon EF 16-35mm f/2.8L II USM
Canon EF 24-70mm f/2.8L USM
Canon EF 70-200mm f/2.8L IS USM
Canon EF 200 f/2.8 L II USM

FOTOREPORTAŻ ŚLUBNY – DZIEŃ ŚLUBU
Fotoreportaż ślubny wykonywany jest przez Daniela SZYSZ – www.danielszysz.pl
Fotograf wykonuje zdjęcia podczas
–
–
–
–
–
–

Przygotowania do ślubu – fryzjer, kosmetyczka, przygotowania w domu panny młodej
Błogosławieństwo
Ceremonia ślubna – przejazd – cała uroczystość w kościele lub USC
Życzeń po uroczystości ślubnej
Przyjęcie weselne do oczepin włącznie
Plener w dniu ślubu lub w innym terminie ustalonym z Młodą Parą

Zamawiający otrzymuje:
– ok 600 zdjęć w pełnej rozdzielczości – obrobione gotowe do druku - pliki, znajdujące się na płycie DVD
pozwalają na samodzielne wykonywanie odbitek w dowolnym formacie
– 100 odbitek w formatach 10 x15 - lub – album w postaci fotoksiążki w formacie A4 - 36 strony /z wybranymi
przez Młoda Parę zdjęciami/
– prezentację multimedialną z wybranych zdjęć do fotoksiążki

KOSZT:
w zależności od terminu i miejscowości w jakiej odbędzie się uroczystość
ceny zaczynają się już od 2000 zł

NIEPOWTARZALNY PLENER ŚLUBNY
W związku z dużą ilością rezerwowanych terminów z rocznym wyprzedzeniem przygotowaliśmy ofertę specjalną:
Proponuję Państwu romantyczną sesję plenerową wykonaną w ciągu tygodnia. Gwarantuję, nietuzinkowe ujęcia,
oryginalne kadry, zdjęcia eXtermalne - czas trwania sesji 4-5 godzin.
Zdjęcia wykonujemy w kilu wybranych miejscach nad polskim morzem - istnieje możliwość zorganizowania sesji w
Waszym miejscu zamieszkania.
Zamawiający otrzymuje:
– ok 200 zdjęć w pełnej rozdzielczości – obrobione gotowe do druku - pliki, znajdujące się na płycie DVD
pozwalają na samodzielne wykonywanie odbitek w dowolnym formacie
– 100 odbitek w formatach 10 x15 - lub – album w postaci fotoksiążki w formacie A4 - 36 strony /z wybranymi
przez Młoda Parę zdjęciami/
– prezentację multimedialną z wybranych zdjęć do fotoksiążki

Koszt sesji plenerowej już od 1200 zł.
Każde zlecenie traktuje indywidualnie, dostosowuje się do potrzeb i życzeń klienta.
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