
   szemrajfotografi 
fotograf na WASz ślub i nie tylko ...



Zapamiętaj chwile na dłużej
Podobno pamięć jest dobra, tylko trochę krótka, a każdy z Nas 

przyjemne chwile chciałby zachować w pamięci na dłużej.
Skoro tu jesteś to znaczy, że przed Tobą coś ważnego, wyjątkowego. 

I my Ci w tym pomożemy.
Zapraszamy do obejrzenia portfolio.

Działamy na terenie woj. mazowieckiego, 
warmińsko- mazurskiego i świętokrzyskiego, ale chętnie 

podróżujemy więc zapraszamy do kontaktu. 



Oferta
Fotografię można wykorzystać 

niemalże w każdej kategorii naszego 
życia.

Naszą ofertę kierujemy do osób 
prywatnych jak również do firm.
Proponujemy wykonanie zdjęć 
produktowych, reklamowych, 

modowych, architektury (również 
wnętrz) oraz wszelkiego rodzaju 

fotoreportaży z uroczystości
 rodzinnych,  

EVENT – ów, pokazów mody, imprez 
sportowych itp.

Wystarczy pomysł, a my to 
uwiecznimy na zdjęciach.
Prowadzimy działalność 

fotograficzną, pracujemy w ramach 
umów oraz wystawiamy  faktury.

Zapraszamy. 



Oferta ślubna
Każdy ma swoje marzenia i ślub jest Waszym czasem, Waszymi przeżyciami. Dlatego do 

każdego klienta podchodzimy w sposób indywidualny. Mamy przygotowane pakiety 
fotoreportaży, jednak możemy je dowolnie modyfikować, tak aby Państwo Młodzi 

otrzymali zdjęcia zgodne ze swoimi oczekiwaniami.
To Wasz dzień, a my tylko pomożemy to zapisać w formie zdjęć ...



Fotografia 
produktowo – reklamowa

Potrzebujesz zdjęć do sklepu 
internetowego, a może robisz kampanię 

reklamową ? 
My Wam w tym pomożemy ! 

Przeprowadziliśmy szereg sesji 
zdjęciowych z modelkami w studio i w 

plenerze, co może być przydatne w
 produkcji zdjęć do reklamy Waszej firmy. 
Mamy kontakt z wieloma modelkami, które 

chętnie wezmą udział w ciekawych 
projektach, sesjach zdjęciowych itp.

Jeśli masz pomysł, napisz albo zadzwoń, a 
my ten pomysł wcielimy w życie.



Fotoreportaże – sesje zdjęciowe

W związku z tym, iż fotografia to nie tylko śluby, ale 
również spotkania rodzinne, eventy czy pokazy 
mody, zrealizujemy fotoreportaż z ważnych dla 

Państwa chwil ... 
  Zadzwoń, ustalimy wszystkie szczegóły, a cenę 

dostosujemy do wymagań i potrzeb.

Chcesz zrobić komuś prezent w postaci zdjęcia,  
masz pomysł na ciekawą sesje zdjęciową? 

Świetnie trafiłaś(eś)!
Ponieważ współpracujemy z wizażystkami, 

fryzjerkami i stylistkami zrealizujemy wyjątkową 
sesję studyjną lub plenerową.

 Posiadamy mobilne studio, a to umożliwia pracę w 
dowolnym,  

 wskazanym przez Was miejscu.



Architektura, architektura wnętrz
Chciałbyś sprzedać mieszkanie, dom ? My wykonamy profesjonalne zdjecia Waszego M ...

Jesteś Deweloperem? Biurem Nieruchomości? Potrzebujesz zdjęcia z mieszkania pokazowego? 
My Wam w tym pomożemy.

Posiadamy doświadczenie w fotografii wnętrz oraz architektury, współpracujemy m.in. z firmami 
wykończeniowymi, uwieczniając na zdjęciach końcowy efekt ich prac.



Coś jeszcze ...
 

Zorganizowanie ślubu to nie tylko znalezienie 
odpowiedniego fotografa, ale również przystrojenie 

kościoła, sali, tort ślubny czy samochód jakim Państwo 
Młodzi jadą do ślubu.

Dlatego postanowiliśmy przedstawić Państwu kilku
sprawdzonych dostawców w/w usług.

Coś na słodko - Mama Marta Marta Kuźmińska artystyczne wypieki ...
Bukiety ślubne - kwiaciarnia Floretka Beata Kowalska 
Ekskluzywne samochody do ślubu - www.mercedes-retro.pl
Pierwszy taniec ślubny - Nauka wybranego tańca, który Młodzi wykonają 
podczas Wesela ... Mistrzynia tańca Aleksandra W. 
Makijaż ślubny - profesjonalna wizażystka 





Kontakt
Wiemy jak bezcenny jest Wasz czas, my też czasem nie możemy odebrac telofonu.

Stąd kilka możliwości kontaktu z nami. 
Napisz, zadzwoń, wyślij SMS, czy napisz na skype albo na FB, wybór należy do Was.

My ze swojej strony postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak to będzie możliwe
ZADZWOŃ

tel. 793 092 174
Zajęty albo nie odbiera, zadzwoń na telefon awaryjny ;)

tel. 793 363 338
szemrajfotografi.pl

FB: szemrajfotografi
KONTAKT MAILOWY

biuro@szemrajfotografi.pl


