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O Nas
Hej może się na początek się przedstawimy jesteśmy 

Ania, Piotr i Janek czyli TwojeWspomnienia.pl, 
połączyła nas wspólna pasja jaką jest fotografia oraz filmowanie, co ciekawe nasza trójka 

zna się prawie od zawsze ponieważ jesteśmy rodziną Ania i Piotr to rodzice a ja Janek to ich syn :). 
Z fotografią i filmowaniem mamy styczność prawie codziennie ponieważ prowadzimy własny

portal informacyjny z regionu Kaszub. Na codzień mieszkamy w okolicy Trójmiasta, 
ale nie oznacza to że wykonujemy tylko zdjęcia i film z tej okolicy, dojedziemy 

wszędzie gdzie będziecie chcieli żeby uwiecznić wasze wspomnienia. 
Głównym tematem naszej pracy są wesela i to ich mamy najwięcej 

ale chętnie uwiecznimy również chrzciny waszego syna czy nawet stype babci. 
Do każdego klienta podchodzimy w sposób indywidualny i pragniemy 

uchwycić każdy ważne wspomnienie by było wyjątkowe oraz nietuzinkowe.
�



Pełny Reportaż
film + fotografia

3 800 zł
cena:

Zostajemy z wami do godziny 01:00
Minimum 400 zdjęć
Film do 90 min
Teledysk ślubny
50 wywołanych zdjęć
1 pendrive z zdjęciami i filmem 

Film z 3 kamer nagrany w jakości Full HD
Ujęcia z drona
Dzwięk nagrany profesionalnym rejestratorem

Jeżeli pogoda dopisze również możliwość małej sesji z gośćmi w czasie wesela.



Zdjęcia Ślubne
fotografia

Zostajemy z wami do godziny 01:00
Minimum 500 zdjęć
50 wywołanych zdjęć
1 pendrive z zdjęciami

dwóch fotografów
Ujęcia z drona

1 500 zł
cena:

Jeżeli pogoda dopisze również możliwość małej sesji z gośćmi w czasie wesela.



Film Ślubny
wideofilmowanie

Zostajemy z wami do godziny 01:00
Film do 90 min
Teledysk ślubny
1 pendrive z filmem 

Film z 3 kamer nagrany w jakości Full HD
Ujęcia z drona
Dzwięk nagrany profesionalnym rejestratorem

2 500 zł
cena:



Plener ślubny
w formie fotograficznej lub filmowej

500 zł

Fotoksiążka

150 zł - 500 zł

Film z podziękowaniami 
dla rodziców

600 zł

Drugi operator 
kamery lub fotograf

1 000 zł

Film nagrany w jakości 4K

600 zł

Szybszy termin odania 
reportażu do 45 dni

500 zł

Co jeszcze możemy dla was zrobić ?�
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Staramy się fotografować dyskretnie ponieważ jesteśmy przekonani że właśnie w taki sposób możemy 
załapać najlepsze wspomnienia które są szczere i naturalne, ale czasem również lubmy trochę 

razem z wami i gośćmi po wariować na parkiecie :) Jeśli chodzi o styl fotografii to preferujemy raczej naturalny styl 
chcemy aby zdjęcia oddawały rzeczywistość, są one wtedy ponadczasowe a nie tylko 

modne w konkretnym okresie.

Umownie jesteśmy z Wami do oczepin. Ten czas pozwala nam na uchwycenie najważniejszych chwil zarówno 
podczas przygotowań jak i zabawy weselnej. Jesteśmy z Wami zarówno u fryzjera jak i wizażystki, jeśli tylko chcecie!

Jak najbardziej ! Wszystko zależy od przebiegu dnia, odległości jaką mamy przebyć i oczywiście rozsądku. 
Musicie przeanalizować czy pewne etapy Dnia Ślubu są dla Was bardzo istotne, czy może troszkę mniej.

Jak fotografujecie ?

Kiedy rozpoczynacie pracę? Kiedy kończycie reportaż?

Czy możecie przedłużyć czas pracy?

Najczęściej zadawane pytania ?

Zobacz więcej 
na naszej stronie 



Dzięki za zainteresowanie się naszą ofertę
i liczmy że skorzystacie z naszych usług :)

pozdrawiamy zespół:

FOTOGRAFIA & FILMOWANIE


