
O F E R T A
SESJE KOBIECE, SENSUALNE, BIZNESOWE, DLA PAR

Jestem Mateusz i zawodowo zajmuję się fotografią.

Zdjęcia wykonuję już ponad 5 lat i  w tym czasie

zrealizowałem mnóstwo sesji m.in. kobiecych,

sensualnych, biznesowych oraz sesji dla par.

Nie ważne czy miałaś już w swoim życiu okazję

być przed obiektywem, czy też będzie to Twój

pierwszy raz, z przyjemnością wykonam Twoją

wymarzoną sesję zdjęciową! :)

CZE��!

MATEUSZ SALAWA FOTOGRAFIA
www.msalawa.pl                  IG: portretowe

W tej ofercie przygotowałem kilka pakietów

dotyczących sesji kobiecych, sensualnych i

biznesowych. 

Więcej informacji o tego typu sesjach oraz moje

portfolio znajdziesz na stronie

WWW.MSALAWA.PL

ślubne

okolicznościowe

rodzinne

ciążowe

Wykonuję także zdjęcia:

Po więcej informacji zapraszam na moją stronę.



O F E R T A
SESJE KOBIECE, SENSUALNE, BIZNESOWE

Czas trwania sesji :  30 min

Liczba obrobionych zdjęć: 6 szt.

Stylizacje: 1-2

Samodzielny wybór zdjęć do obróbki

PAKIET MINI

MATEUSZ SALAWA FOTOGRAFIA
www.msalawa.pl                  IG: portretowe

250 zł

Czas trwania sesji :  60 min

Liczba obrobionych zdjęć: 10 szt.

Stylizacje: 1-3

Samodzielny wybór zdjęć do obróbki

PAKIET W SAM RAZ

350 zł

DO KAŻDEGO PAKIETU MINI / W SAM RAZ
- Pomoc w pozowaniu

- Pomoc w wyborze stylizacji i  miejsca na sesję



O F E R T A
SESJE KOBIECE, SENSUALNE, BIZNESOWE

Czas trwania sesji :  90-120 min

Liczba obrobionych zdjęć: 20 szt.

Stylizacje: 2-5

Samodzielny wybór zdjęć do obróbki

Możliwe wykonanie sesji w 2 różnych miejscach

PAKIET ROZBUDOWANY

MATEUSZ SALAWA FOTOGRAFIA
www.msalawa.pl                  IG: portretowe

500 zł

Czas trwania sesji :  do 6 h

Liczba obrobionych zdjęć: 35 szt.

Stylizacje: bez limitu

Samodzielny wybór zdjęć do obróbki

Możliwość nieograniczonej  zmiany miejsca sesji

PAKIET PREMIUM

800 zł

DO KAŻDEGO PAKIETU ROZBUDOWANEGO / PREMIUM
- Pomoc w pozowaniu i wyborze stylizacji

- Organizacja miejsca sesji (koszt miejsca doliczany do ceny sesji)

- Organizacja wizażystki/fryzjera (koszt wizażystki/fryzjera doliczany do ceny sesji)



O F E R T A
SESJE KOBIECE, SENSUALNE, BIZNESOWE

do każdego pakietu

za obserwowanie

profilu @portretowe

na Instagramie

SPECJALNA PROMOCJA

MATEUSZ SALAWA FOTOGRAFIA
www.msalawa.pl                  IG: portretowe

+1 zdjęcie

Makijaż :  100-250 zł

Fryzura :  100-250 zł

Wynajem studia :  80-100 zł/h

Wynajem apartamentu :  250-. . .  zł

Dodatkowe obrobione zdjęcie (do 10 szt.) :  30 zł

Dodatkowe obrobione zdjęcie ( >10 szt.) :  25 zł

OPCJE DODATKOWE

+1 zdjęcie
do każdego pakietu

za wystawienie 

opinii

-50 zł i 
+2 zdjęcia

do każdego pakietu

jeżeli miałaś już ze

mną sesję :)

1+1=1,5
umów się na sesję

razem z koleżanką i

otrzymajcie 50%

zniżki na drugą sesję* 

* w przypadku różnych pakietów zniżka dotyczy tańszego 
Sesje muszą być wykonane razem, a czas trwania zależy od wybranych pakietów.
Każda z Was otrzyma liczbę zdjęć właściwą dla danego pakietu. 



Czas trwania sesji :  2-3 h

Liczba obrobionych zdjęć: 30 szt.

Stylizacje: 2-4

Samodzielny wybór zdjęć do obróbki

Możliwe wykonanie sesji w różnych miejscach

SESJA DLA PAR - PAKIET MAXI

O F E R T A
SESJE DLA PAR

Czas trwania sesji :  ok. 45 min

Liczba obrobionych zdjęć: 10 szt.

Stylizacje: 1-2

Samodzielny wybór zdjęć do obróbki

SESJA DLA PAR - PAKIET MINI

MATEUSZ SALAWA FOTOGRAFIA
www.msalawa.pl                  IG: portretowe

350 zł

Czas trwania sesji :  ok. 60-90 min

Liczba obrobionych zdjęć: 20 szt.

Stylizacje: 1-2

Samodzielny wybór zdjęć do obróbki

Możliwe wykonanie sesji w 2  różnych miejscach

SESJA DLA PAR - PAKIET MIDI

500 zł

650 zł


