Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą. Z przyjemnością przygotujemy i wykonamy
wymarzoną sesję zdjęciową dla Państwa lub Waszych dzieci. Wierzę, że będzie to piękna
pamiątka dla całej rodziny.

Sesje zdjęciowe plenerowe odbywają się na terenie Poznania oraz Swarzędza, Wrześni,
Pyzdr i okolic. W przypadku niepogody możliwość wykonania sesji zdjęciowej w studio.
Obecnie pracujemy w Studiu w Pyzdrach k/Wrześni (woj. Wielkopolskie).
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Każda sesja jest indywidualna, natomiast harmonogram nie jest ściśle ustalony. W
przypadku dzieci nie da się przewidzieć niektórych sytuacji, dlatego sesja przebiega
w bardzo swobodny sposób, dostosowując jej przebieg do potrzeb dziecka. Każde
maleństwo to indywidualista, jestem na to gotowa 

FOTOGRAFIA DZIECIĘCA/RODZINNA/CIĄŻOWA
Pakiet Standard:
Koszt sesji dziecięcej, rodzinnej: 350 PLN
ciążowej: 390 PLN.
[10 fotografii cyfrowych/ 10 odbitek 15x21/ Eko-album 3 rozkładówki]
Pakiet Premium:
Koszt sesji dziecięcej, rodzinnej, ciążowej: 550 PLN
[20 fotografii cyfrowych/ 20 odbitek 15x21/ Eko-album 5 rozkładówek]

Sesja rodzinna i dziecięca ma przebieg najbardziej swobodny. Pomyślcie co Wasze dzieci
lubią najbardziej. To jest czas, który możecie poświęcić na bycie razem. Z tego czasu
powstają najładniejsze ujęcia. Zabawa w noski eskimoski, przytulanie, łaskotanie,
czytanie książki, a może wspólne gotowanie? Jeżeli jest coś co lubicie robić razem,
powiedzcie, wtedy dostosujemy przebieg sesji, tak abyście czuli się razem dobrze, a
obiektyw i moja obecność Wam nie przeszkadzała.
Na sesję rodzinną należy przygotować zestaw ubrań dla całej rodziny. Najlepiej aby
były to ubrania, które coś łączy, np. kolor. Garść inspiracji znajdziecie na stronie
www.carmelovestudio.pl z wpisami Q&A, zachęcam do przeczytania artykułu. Z mojej
strony mogę polecić kolory jasne, stonowane, bez wzorów. Takie najlepiej prezentują
się na fotografiach.
Czas
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Najczęściej jest to czas od 1h [w studio] do maksymalnie 2,5h [plener]. Jest to
najbardziej optymalny czas dla przeprowadzenia takiej sesji.
Po każdej sesji jest udostępniona indywidualna galeria zdjęć na stronie internetowej,
z której wybieracie najlepsze ujęcia, które zostaną poddane obróbce. Każda galeria
posiada indywidualne hasło, tam też są udostępnione pliki do pobrania. Galeria jest
aktywna przez 30 dni, do której ma dostęp, każdy kto posiada hasło, może pliki oglądać
lub pobrać, wg waszego uznania. Po tym czasie galeria jest deaktywowana. Odbitki
dostarczane

indywidualnie,

po

wcześniejszym

umówieniu

odbioru.

Album

są

jest

projektowany indywidualnie.
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Terminy: Galeria jest udostępniana w przeciągu 4 dni roboczych od wykonania sesji.
Po wyborze przez Was zdjęć, mam maksymalnie 20 dni roboczych na wykonanie obróbki
wybranego

materiału.
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do

pobrania

w

galerii

indywidualnej, natomiast odbitki są gotowe do odbioru. Na wybór jednak czekam nie
dłużej niż 20 dni roboczych, po tym czasie sama podejmuję decyzję o najlepszych
ujęciach z sesji. Jeżeli jesteście zainteresowani większą ilością zdjęć, niż wybrany
pakiet, każde dodatkowe ujęcie to koszt 25 PLN. Płatne na konto bankowe w przeciągu
3 dni od dokonania wyboru.

Sesja ciążowa rozpoczyna się wizytą u makijażystki. Oba pakiety [standard i premium]
zawierają w cenie profesjonalny makijaż, tak abyś czuła się pięknie przed obiektywem.
Makijaż to czas ok 1 godziny. Następnie spotykamy się w studio lub w plenerze. Na
sesję zabieracie ze sobą dwa komplety bielizny [biały i czarny] oraz podstawowy zestaw
ubrań [czarna koszulka/biała koszulka/spodnie]. Możecie do tego też zabrać rzeczy, z
którymi identyfikujecie Wasze przyszłe maleństwo, na przykład zdjęcie USG, skarpetki,
tabliczkę z imieniem, która ma zawisnąć w pokoiku maleństwa itp. Na sesję może przyjść
tata dziecka, ale nie musi, pamiętajcie wcześniej poinformować mnie o tym ile osób
będzie uczestniczyło w sesji. Czy będą inne dzieci, tak abym mogła przygotować się
na sesję najlepiej jak mogę.
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Duża część stylizacji przy sesjach jest dostępna na stanie studia. Staram się cały
czas powiększać zakres szafy, nie jest jednak ona dostosowana do każdego możliwego
rozmiaru czy koloru. Zakres sukienek dla dziewczynek jest przewidziany mniej więcej
do rozmiaru 110 cm. W przypadku sesji chłopca, proszę o informację o rozmiarze. Dla
ciężarnych też mam dostępne sukienki i szarfy. Staram się zapewnić maluchom zabawki,
które umilą im czas i będą ładnie wyglądać na zdjęciach. Nie zapomnijcie jednak o
potrzebach swoich maluchów. Więc jeśli pije mleko, bądź lubi coś zjeść, pamiętajcie
zabrać to ze sobą.

Sesje plenerowe w okresie letnim są wykonywane po godzinie 16 do zachodu słońca. W
studio nie ma ograniczeń czasowych.
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FOTOGRAFIA NOWORODKOWA

Pakiet Standard: 250 PLN
[5 fotografii cyfrowych/ 5 odbitek 15x21]
Pakiet Premium: 350 PLN
[10 fotografii cyfrowych/ 10 odbitek 15x21 cm]
Sesja indywidualna przeznaczona dla dzieci do 1 miesiąca życia. Sesja jest
upamiętnieniem pierwszy chwil dziecka razem z rodzicami. Dzieci nie są pozycjonowane,
sesja przebiega w domowej atmosferze, ważna jest bliskość rodzica. Czas trwania do 2
godzin.

Każda sesja przebiega bardzo indywidualnie, ważne abyście przyszli zrelaksowani i
spokojni. Każde dziecko jest inne, jestem gotowa przyjąć każdego Aniołka. Po więcej
informacji zapraszam do kontaktu indywidualnie.
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