


Oferta ślubna 2018/2019





Skomplikowane pakiety przyprawiają mnie o gęsią skórkę, dlatego starałam się, aby oferta była przejrzysta, prosta i konkretna 

REPORTAŻ ŚLUBNY 
3500 zł 

przygotowania (nie wcześniej niż 3h przed ceremonią) 
ceremonia 

przyjęcie weselne do 00:30 
zdjęcia z rodziną i przyjaciółmi w małych grupkach w trakcie przyjęcia 

mini sesja portretowa w dniu ślubu 

efektem mojej pracy jest zawsze: 
co najmniej 300 obrobionych zdjęć przekazanych na pen-drive’ie 

galeria internetowa zabezpieczona hasłem 
fotoksiążka 25x35 cm, zawierająca 20 grubych kart i około 120 ujęć 

SESJA POŚLUBNA 
800 zł 

sesja plenerowa wykonywana w dniu innym niż ślub 
około 3h zdjęć w 2-3 lokalizacjach 

co najmniej 50 obrobionych zdjęć przekazanych na pen-drive’ie 

SESJA NARZECZEŃSKA 
450 zł 

sesja pary wykonywana przed ślubem 
około 2h zdjęć w 1-2 lokalizacjach 

co najmniej 30 obrobionych zdjęć przekazanych na pen-drive’ie 





INNE 

- transport poza miasta graniczące z Katowicami (na ślub lub plener) - 0,50 zł za każdy przejechany km 
- dwie dodatkowe fotoksiążki dla Rodziców  (20x30 cm, taki sam projekt jak w głównej fotoksiążce) - 600 zł 
- dodatkowe rozkładówki w fotoksiążkach - 25 zł w dużej, 15 zł w małej 
- możliwość wymiany fotoksiążki na klasyczny wyklejany odbitkami album 
- na życzenie wykonuję dodatkowe odbitki w pudełkach, fotoksiążki i albumy - zapytaj o cennik dodatków! 
- wykonanie zdjęć podczas poprawin (4h pracy) - 700 zł (+80 obrobionych zdjęć) 
- jeżeli ślub odbywa się ponad 100 km od Katowic, proszę o zapewnienie noclegu po weselu 



FOTOKSIĄŻKI



JAKIE SĄ MOJE ZDJĘCIA? 



 

naturalne 

Bardzo bym chciała, żeby po kilku latach 
nie wyszły z mody. Nie przesadzam z 
obróbką graficzną, dbam o naturalny 
kolor skóry oraz odcień sukni ślubnej 



 

pełne emocji 

Poluję na smaczki - to chyba lubię 
najbardziej 



 

nie zapominam o portretach 

Zawsze staram się zrobić najpiękniejszy portret pani 
młodej 



 

lubię detale 

Kwiaty, biżuteria, papeterie - 
wiem, ile czasu zajmuje Wam 

ich przygotowanie. No i 
uwielbiam ślubne zwierzaki! 



 

zdjęcia z rodziną są super 
ważne 

To do nich będziecie najczęściej 
wracać 



 

dzieje się! 



 

nietypowe śluby 

Przyjęcie na rodzinnej działce? Ślub 
plenerowy? Błogosławieństwo na 

górskim szlaku?  Nietypowe śluby to 
moja specjalność 



ślub lub sesja za granicą 

Uwielbiam robić zdjęcia, ale moją 
największą pasją są podróże. Wybierzmy 

się gdzieś razem! 



PARĘ SŁÓW O MNIE 

fot. Agata Kwiecień, San Francisco 2017 

W każdej wolnej chwili podróżuję - uwielbiam Kalifornię i każde miejsce, w którym nie ma zimy. Lubię filmy Wesa Andersona, książki 
Filipa Springera i Jo Nesbo. Na co dzień zajmuję się reportażem ślubnym oraz fotografią biznesową - fotografuję w Polsce i za 

granicą. Moje zajęcie daje mi dużo swobody - mogę pracować w każdym zakątku świata, wystarczy, że mam ze sobą komputer. Przy 
okazji zleceń oraz prywatnych wyjazdów produkuję stosy zdjęć i od dawna obiecuję sobie, że  kiedyś założę  bloga podróżniczego :-) 





KONTAKT 

Maria Mendakiewicz Fotografia 

www.mendakiewicz.pl 
665 742 862 

www.instagram.com/marysia_mendakiewicz 

Mieszkam w Katowicach, pracuję w całej Polsce i za granicą. Proszę o kontakt przez formularz kontaktowy na mojej stronie:  
www.mendakiewicz.pl/kontakt 

Zapraszam na spotkanie - opowiem Wam więcej o mojej pracy, pokażę albumy oraz najnowsze zdjęcia. 

Jeżeli mieszkacie daleko, możemy omówić wszelkie szczegóły na Skype’ie a umowę podpisać za pośrednictwem poczty. 

Gwarancją rezerwacji terminu jest wpłata zaliczki oraz podpisanie umowy. 

http://www.mendakiewicz.pl
https://www.instagram.com/marysia_mendakiewicz
http://www.mendakiewicz.pl/kontakt

