
Kiedy należy zarezerwować sesję?

Sesję należy zarezerwować z dwutygodniowym lub miesięcznym wyprzedzeniem.
W okresie od kwietnia do października trudniej umówić się na sesję 

ze względu na trwający sezon ślubny, który pochłania nam dużo czasu. 

Do rezerwacji potrzebujemy: imię i nazwisko rodzica oraz maluszka, nr telefonu.

Gdzie odbywa się sesja?

Sesja może odbyć się w naszym studiu w Rudzie Śląskiej lub w plenerze.Sesja może odbyć się w naszym studiu w Rudzie Śląskiej lub w plenerze.
Studyjne zdjęcia to alternatywa do złej pogody- jeśli warunki pogodowe nam pozwalają 

to sugerujemy sesję w plenerze- ujęcia wtedy są bardziej naturalne, a dzieci czują się swobodnie. 
Znamy wiele pięknych miejsc na sesje oraz urokliwe pola i ścieżki. 

Co przygotować na sesję?

Jeśli chodzi o przygotowanie ubioru na sesję plenerową to najlepiej jak jest to jedna stylizacja. 
Bardziej wtedy skupiamy się na uchwyceniu emocji niż na kolejnym przebieraniu. 

Lepiej przygotować sobie jedną, ale ciekawą stylizację!Lepiej przygotować sobie jedną, ale ciekawą stylizację!
Na sesję studyjną można wziąć do malucha nie więcej niż 3 komplety ubranek. 

Roczniaki zazwyczaj nie lubią się przebierać, 
jest to dla nich bardzo męczące i często tracą swój dobry humor. 

Uśmiech dziecka na zdjęciach jest cenniejszy niż wiele ładnych kompletów ubranek!

Proponujemy aby rodzice przygotowali dla siebie dwie stylizacje
- pierwsza wersja ubrań ciemniejsza, a druga jaśniejsza. 

Najlepiej na zdjęciach wyglądają rzeczy jednolite, bez wzorów, grafik.Najlepiej na zdjęciach wyglądają rzeczy jednolite, bez wzorów, grafik.
To samo dotyczy starszego rodzeństwa. Przykład poniżej.

Jak długo trwa sesja?

Sesja w zależności od rodzaju pakietu trwa od 1 godziny do 2,5. 
Roczniaki lub młodsze dzieci w przeciwieństwie do noworodków 
są bardzo żywe i interesują się wszystkim tylko nie zdjęciami. 

Z takimi maluchami trzeba pracować bardzo sprawnie i intensywnie, ponieważ szybko się nudzą. 

Zawsze pracujemy we dwoje, dlatego jedna osoba robi zdjęcia, a druga zabawia malucha.Zawsze pracujemy we dwoje, dlatego jedna osoba robi zdjęcia, a druga zabawia malucha.

Co z gadżetami?

Z wielką starannością zaopatrujemy się w różne dodatki do sesji zarówno w Polsce jak i za granicą. 
Dysponujemy wieloma wiaderkami, koszykami, ceberkami.

Wszystko jest w pięknych tonacjach kolorystycznych dzięki czemu zdjęcia są stonowane i estetyczne.

Zamawiamy najwyższej jakości gadżety do sesji, 
często też wykonujemy je własnoręcznie dzięki czemu są wyjątkowe i niepowtarzalne.

Obróbka zdjęćObróbka zdjęć

To bardzo ważna część naszej pracy- w każde zdjęcie wkładamy serce i dużo czasu!
Proszę pamiętać, że Photoshop nie potrafi wszystkiego. 

Zawsze prosimy mamy, żeby miały ładny makijaż oraz były uczesane. 
Mocniejszy makijaż zawsze dodaje wyrazu, a na zdjęciu wyjdzie kilka tonów łagodniejszy. 

Pamiętajcie, że to pamiątka na całe życie, do której macie z radością wracać!

Czas realizacji i efekt końcowy

Zdjęcia oddajemy od 3 do 4 tygodni po wykonaniu sesji.Zdjęcia oddajemy od 3 do 4 tygodni po wykonaniu sesji.
Zdjęcia maluchów wymagają bardzo czasochłonnej obróbki, 

dlatego termin realizacji jest dosyć długi.
Jeżeli istnieje taka potrzeba to możemy szybciej wysłać elektroniczne 

np. zdjęcie do zaproszeń na roczek. 
Trzeba nam to tylko zaznaczyć podczas sesji.

Zdjęcia są oddawane na płycie oraz w wersji papierowej zapakowane w pudełko.

Można też zamówić pamiątkowe albumy z sesji, które indywidualnie projektujemy.Można też zamówić pamiątkowe albumy z sesji, które indywidualnie projektujemy.
Format 30X30 to 300zł
Format 20X20 to 170zł

Dodatkowe pudełko z płytką i kompletem zdjęć to 40zł.

Płatność

Nie bierzemy zaliczek za sesje- mamy zaufanie do naszych klientów. 
Szanujemy ludzi i tego samego wymagamy od Państwa. 

Za sesję można zapłacić po jej wykonaniu lub przy odbiorze zdjęć.Za sesję można zapłacić po jej wykonaniu lub przy odbiorze zdjęć.

Pakiety :

1. Pakiet studio                                   2. Pakiet plener                        3.Pakiet studio+plener  

-12 różnych  zdjęć 450zł
-czas trwania sesji od1-2h,
-zdjęcia w wersji 
elektronicznej i papierowej
-dodatkowe ujęcie płatne 30zł

-12 różnych  zdjęć 450zł
-czas trwania sesji od1-2h,
-zdjęcia w wersji 
elektronicznej i papierowej
-dodatkowe ujęcie płatne 30zł

-6 zdjęć studyjnych,
10 plenerowych koszt 550
-czas trwania sesji od 1,5-2,5h
-zdjęcia w wersji 
elektronicznej i papierowej
-dodatkowe ujęcie płatne 30zł


