
FOTÓZÁS 
CSOMAG

AJÁNLATOK
2023.

képekbe
zárt

történetek



Őszinte - Természetes - a Ti sztoritok
Ez  jellemzi leginkább a képivilágom :)

Hivatásom, hogy emlékképeken tegyem
örökkévalóvá a megfoghatatlan, boldog

pillanatokat. 
 

Egy őszinte mosoly, egy érintés, egy
grimasz, egy ölelés, a hétköznapok apró

csodái, amikről nem is sejtjük, hogy
milyen értékkel fognak bírni számunkra,

ha  később viszont látjuk.
 

Semmi mesterkélt, csupa őszinteség,
természetesség. Fontos, hogy a fotózás

élmény legyen mindenki számára!



Hogy többet adhatok nektek pár jó
képnél, ami megörzi számotokra és a jövő
nemzedéke számára is a soha vissza nem

térő jelent.
 

A fotózás lehet élmény! 
 

Mi a kedvenc időtöltésetek? Mi az a
három szó, amivel jellemeznétek

magatokat? Hogy telik egy napotok?
 

Meséljetek magatokaról, hogy én is
mesélhessek rólatok! :)

 
Kössük össze a fotózással, kiránduljunk,

dobáljunk kavicsot a Dunába, vigyük el a
kutyákat sétálni az erdőbe, másszunk
fára, társasozzunk, süssünk süteményt,

lehet bármit! 
 
 

Hiszem, 



a történetek továbbörökítése, az emlékezés, a kapcsolódás, az élmények
Ha nyitottak és mosolygósak vagytok
Ha nem szeretnétek feszült, kényszeres pózolást és inkább maradandó közös élményre vágytok
Ha szeretitek a természetességet és készen álltok egy olyan kalandra, ami igazán rólatok szól, 
akkor:Alig várom, hogy megismerjük egymást! 

Ha hasonlóan fontos számotokra:



Szellő
csomag

55 EZER FT 

45 pc fotózás
egy helyszín
egy ruha szett
40 darab kép 
színkezelten, retusáltan
online galéria fél év 
elérhetőséggel

72 EZER FT 

Napsugár
csomag

1- másfél óra fotózás
1 vagy akár több helyszín
akár több ruha szett
minden jó kép retusáltan 
színkezelten (60-100 db)
online galéria fél év 
elérhetőséggel
30 darab papírkép
díszdobozban 
egyedi pendrive

KISZÁLLÁSI DÍJ 80 FT / KM 
 



Emlékmorzsák
+csomag

Van, amikor a fotó már kevés ahhoz, hogy
visszadja az érzéseket, éppen ezért

lehetőség van Emlékmorzsák névre
keresztelt hangulatfilmek kérésére is

mindegyik csomag esetében! :)
 

Az eddigi emlékmorzsákat a képre
kattintva találjátok:

 

2-3 PERCES HANGULATFILM
25 EZER FT

https://www.allwehavejuststories.com/video


Story-book
+csomag

Több, mint fotókönyv...
 A story-book a Ti személyes, megírt,

fotókkal illusztrált mesekönyvetek.
 

A Story-book során nem csak a pillanatok
megragadására törekszem, hanem a Ti

történetetek megragadására is nem csak
képekkel, hanem írásban is. 

 
Tökéletes emlék, ajándék lehet!

40 EZER FT 



Keress bátran! Időpont egyeztetést követően egy kis ismerkedés következik,
ami alapján kitaláljuk a történetetekhez legjobban illő fotózást! 

Ha tetszett valamelyik csomag,

És máris ötletelhetünk, tervezhetünk, valami igazán
hozzátok illőt!


