2018/19 Ghid pentru fotografia de nuntă

Salut, eu sunt Vlad!
Fotograf de nunți, fotograf de oameni și de natură, fotograf de
tot ce-i frumos pe lumea asta. Iubesc meseria pe care o am și cred
că sunt unul dintre cei mai norocoși oameni din lume pentru că
mi-am transformat pasiunea într-un stil de viață!
Îmi plac nunțile pentru că aduc diversitate. Nu există două
cupluri sau două povești de nuntă identice, iar eu mă străduiesc să
surprind acele momente și emoții unice ale fiecărui cuplu.
Mă regăsesc fotografiind în stil fotojurnalistic, intervențiile mele
în timpul nunții fiind minime. Îmi doresc să fiu cât mai invizibil
posibil! :D
Mi-e greu să-mi imaginez viața fără muzică, sunt un meloman
convins și ascult aproape orice, de la rock până la populară și de la
hip-hop până la muzică clasică.
Am o familie frumoasă, alături de soția mea, Maria, și de fetița
noastră grozavă, Ioana, pe care le iubesc mai mult ca viața HEART
Locuiesc într-un orășel de munte, în Bucovina, la poalele
Carpaților Orientali, locul care mi-e cel mai drag și de care mi-e
dor când sunt plecat: Gura Humorului.
De cele mai multe ori fotografiez nunți departe de casă, în
București, Cluj, Constanța, Roman, Piatra Neamț etc. Iar asta e
perfect, pentru că îmi place să călătoresc și să descopăr locuri și
oameni noi, iar în plus am parte de și mai multă diversitate! :)
Merg cu drag și peste hotare, ba chiar sunt foarte entuziast la
astfel de solicitări!
Îți mulțumesc pentru interes și te invit să studiezi pachetele pe care
ți le-am propus. Sper să-ți fie pe plac și să ne auzim în curând!

OFERTE
Am pregătit pentru tine câteva pachete pentru acoperirea fotografică a nunții, de la ieftin până la super-pretențios.
Doar că, în mod paradoxal, cel mai ieftin e de fapt cel mai scump. Te las să descoperi singur de ce! smile-beam

BASIC
CE PRIMEȘTI?
yy Acoperirea completă a nunții până la
aruncarea buchetului miresei, dar nu mai
târziu de ora 4:00
yy Un fotograf
yy Transfer online conținând fișierele digitale
de rezoluție înaltă
yy Galerie foto online (disponibilă minim 3 ani)
yy Drepturile de utilizare personală și imprimare a tuturor fotografiilor

750 €
ADAUGĂ ÎN PLUS:
yy SESIUNE FOTO (Logodnă / Trash the Dress)

				

150 € / 200 €

yy MASTER ALBUM 30 x 60 cm (20 pagini)		 							 200 €
yy MASTER ALBUM 25 x 50 cm (20 pagini) 								

150 €

yy ALBUM REPLICĂ 15 x 30 cm														

50 €

yy ALBUM REPLICĂ 10 x 20 cm															 20 €
yy STICK USB								 														 50 €

CLASIC
CE PRIMEȘTI?
yy Acoperirea completă a nunții până la aruncarea buchetului miresei, dar
nu mai târziu de ora 4:00
yy Un fotograf
yy Master album 25 x 50 cm (20 pagini)
yy Transfer online conținând fișierele digitale de rezoluție înaltă
yy Galerie foto online (disponibilă minim 3 ani)
yy Drepturile de utilizare personală și imprimare a tuturor fotografiilor

870 €
ADAUGĂ ÎN PLUS:
yy SESIUNE FOTO (Logodnă / Trash the Dress)

				

150 € / 200 €

yy SIGNING BOOK 25 x 50 cm (20 pagini)										 150 €
yy ALBUM REPLICĂ 15 x 30 cm														

50 €

yy ALBUM REPLICĂ 10 x 20 cm															 20 €
yy STICK USB								 														 50 €

PREMIUM
CE PRIMEȘTI?
yy Acoperirea completă a nunții până la
aruncarea buchetului miresei, dar nu mai
târziu de ora 4:00
yy Un fotograf
yy Master album 30 x 60 cm (20 pagini)
yy Sesiune foto de logodnă sau
Sesiune foto Trash the Dress
yy Transfer online conținând fișierele digitale de rezoluție înaltă
yy Galerie foto online (disponibilă minim 3 ani)
yy Drepturile de utilizare personală și imprimare a tuturor fotografiilor
yy ATENȚIE! Acest pachet poate fi însoțit de cadouri surpriză!

1.090 €
ADAUGĂ ÎN PLUS:
yy SESIUNE FOTO SUPLIMENTARĂ													150 €
yy ALBUM REPLICĂ 15 x 30 cm														

50 €

yy SIGNING BOOK 25 x 50 cm (20 pagini)											150 €
yy STICK USB								 														 50 €

ROMANCE
CE PRIMEȘTI?
yy Acoperirea completă a nunții până la aruncarea buchetului miresei, dar
nu mai târziu de ora 4:00
yy Doi fotografi
yy Master album 30 x 60 cm (20 pagini)
yy Sesiune foto de logodnă sau Sesiune foto Trash the Dress
yy Transfer online conținând fișierele digitale de rezoluție înaltă
yy Galerie foto online (disponibilă minim 3 ani)
yy Drepturile de utilizare personală și imprimare a tuturor fotografiilor
yy ATENȚIE! Acest pachet poate fi însoțit de cadouri surpriză!

de la

1.350 €

ADAUGĂ ÎN PLUS:
yy SESIUNE FOTO SUPLIMENTARĂ													150 €
yy ALBUM REPLICĂ 15 x 30 cm														

50 €

yy ALBUM REPLICĂ 10 x 20 cm															 20 €
yy SIGNING BOOK 25 x 50 cm (20 pagini)											150 €
yy STICK USB								 														 50 €

ALL INCLUSIVE!
CE PRIMEȘTI?
yy Fotografierea completă a nunții până la
aruncarea buchetului miresei, dar nu mai
târziu de ora 5:00 (cadou o oră în plus!)
yy Doi fotografi
yy Master album 30 x 60 cm (20 pagini)
yy Două replici ale albumului master, pentru
părinți, 15 x 30 cm
yy Sesiune foto de logodnă
yy Signing book 25 x 50 cm (20 pagini)
yy Sesiune foto Trash the Dress
yy Stick USB conținând fișierele digitale de rezoluție înaltă
yy Galerie foto online (disponibilă minim 3 ani)
yy Backup fotografii (10 ani)
yy Drepturile de utilizare personală și imprimare a tuturor fotografiilor
yy ATENȚIE! Acest pachet poate fi însoțit de cadouri surpriză!

de la

1.790 €

PRETURI
,

À LA CARTE
FOTOGRAFIE
ADAUGĂ ORE SUPLIMENTARE													100 € / oră
ADAUGĂ O SESIUNE FOTO (Logodnă / Trash the Dress) 			 150 € / 200 €
SCHIMBĂ O SESIUNE FOTO															gratis
ADAUGĂ AL DOILEA FOTOGRAF													350 - 600 €
CUNUNIE CIVILĂ ÎN ALTĂ ZI														100 €

ALBUME
MASTER ALBUM 30 x 60 cm (20 pagini)		 								200 €
MASTER ALBUM 25 x 50 cm (20 pagini) 									 150 €
SIGNING BOOK 25 x 50 cm (20 pagini)									

150 €

COPERTĂ DIN PIELE																	 50 €
CUTIE DIN LEMN PERSONALIZATĂ											 50 €
FILĂ SUPLIMENTARĂ (2 pagini)													 10 €
ALBUM REPLICĂ 20 x 40 cm														 90 €
ALBUM REPLICĂ 15 x 30 cm														 50 €
ALBUM REPLICĂ 10 x 20 cm														 20 €
COPIE MASTER ALBUM																-25%

ALTELE
10 DAYS DELIVERY!!																		200 €
STICK USB PERSONALZAT ÎN CARCASĂ									 50 €
BACKUP FOTOGRAFII (10 ani)														 60 €

o

ÎNTREBARI
SI
,
o
RASPUNSURI

o
Albumul de nunta
FACEM ALBUM? CU CE NE AJUTĂ?
Fără să fiu părtinitor, pot să răspund din tot sufletul: FACEM!
Albumul foto reprezintă încununarea fotografiilor pe care le
fac la o nuntă. Nimic nu se compară cu sentimentul grozav pe
care îl ai atunci când răsfoiești un album printat profesional,
când poți să-i simți mirosul pielii de pe copertă sau a cernelii
tipografice.
Țin tare mult să ofer mirilor cea mai faină amintire pe care o
pot avea, iar albumul este cea mai frumoasă amintire de la
nuntă! De aceea am inclus în pachete albumele fără alte costuri
în afară de cele logistice, doar din dorința asta de a oferi ceva
palpabil, să vă puteți bucura de fotografii așa cum trebuie!

CUM SE PROCEDEAZĂ?
După ce e gata editarea și primiți toate fotografiile, faceți cât
de repede posibil o selecție cu preferatele voastre din toate
momentele nunții. Eu voi aranja colajele într-o manieră care
să spună povestea nunții voastre.
După ce vă dați acordul pentru design-ul albumului, discutăm
pentru stabilirea culorilor și a materialelor dorite. Din acest
moment, în cel mult 1-2 luni veți primi albumul.
Aveți la dispoziție maxim 1 an de la data nunții și până când
trimiteți selecția fotografiilor. Vă rog foarte mult să nu amânați!!
P.S. Trimiteți selecția în cel mult 30 de zile și veți primi o
surpriză din partea mea! :)

o
Sesiunea de logodna
DE CE?
În cazul în care nu ești model, om de televiziune, actor sau ceva
de genul, sunt șanse mari să nu fi petrecut foarte mult timp în
fața unui aparat de fotografiat profesional. Iar aparatele astea au
tendința proastă să intimideze unii oameni :)
Sesiunea foto de logodnă ne va ajuta să ne împrietenim: eu cu
voi, voi cu mine, voi cu aparatul de fotografiat :)) Cam așa ceva
trebuie, pentru că succesul în realizarea unor fotografii frumoase
de nuntă se bazează extrem de mult pe interacțiunea plăcută dintre
fotograf și miri.

CUM FOLOSIM FOTOGRAFIILE?
Pe lângă faptul că stabilim o conexiune și ne vedem ca
prieteni în ziua nunții, avem ocazia să facem niște fotografii
foarte faine, mai ales că suntem într-un cadru informal și fără
niciun stres. Ne jucăm și ne distrăm împreună!
În cadrul acestei sesiuni se pot face și fotografii de tipul Save the
Date, pentru a anunța toți prietenii data nunții voastre.
Dar, cel mai important este că putem concepe un album în care
invitații la nuntă să semneze și să lase câteva gânduri bune, ceea
ce în engleză se numește wedding signing book. Rezultatul este o
amintire frumoasă pentru voi care va dăinui peste ani.

o
Sesiunea de logodna
CUM STABILIM O SESIUNE?
Nu este nevoie de niciun avans, doar stabilim de comun acord o
dată disponibilă, în majoritatea cazurilor în afara weekend-ului.

CÂND AR TREBUI PROGRAMATĂ?
În funcție de când aveți nevoie de fotografii, este bine să realizăm
sesiunea cu minim o lună și jumătate înainte. În cazul în care vreți
un album de tip signing book, este nevoie de mai mult timp, pentru
a fi siguri că în ziua nunții avem print-ul disponibil.

CUM NE ÎMBRĂCĂM?
Eu recomand să aveți 2-3 ținute, pentru diversitate. Vă puteți
schimba în mașină sau în funcție de posibilitățile de la fața locului.
Nu purtați pantaloni sau tricouri albe, fiți colorați și frumoși! De
asemenea, evitați dungile subțiri și dese.
Accesoriile sunt minunate, puteți avea pălării, curele, coliere, tocuri
și altele. De asemenea, dacă aveți alte obiecte care vă reprezintă pe
voi sau relația voastră, sunt deschis oricăror propuneri!

CÂND E CEL MAI BINE SĂ FACEM FOTOGRAFIILE?
Lumina cea mai bună pentru fotografii este în cele 2 ore de după
răsărit sau în cele 2 ore de dinainte de apus.

ÎN CÂT TIMP PRIMIM FOTOGRAFIILE?
De regulă, în maxim o lună veți primi fotografiile. În cazul în care
le vreți repede-repede, pot fi livrate în 5 zile lucrătoare, dar există
un tarif de urgență de 60 €.

Sesiunea Trash the Dress
DE CE?
Pe vremuri rochia de mireasă era lăsată din generație în generație,
însă au cam trecut acele timpuri, iar moda părinților nu prea mai
este și moda copiilor. Sesiunea Trash the Dress ne permite să facem
acele fotografii ieșite din comun care nu sunt posibile în ziua
nunții, când încerci să menții rochia curată (și nici măcar nu prea
reușești :D).
Să te lungești în iarbă, să urci într-un copac, să alergi prin pădure
sau să sari în apă - nu există reguli, doar să te distrezi!

CÂND AR TREBUI PROGRAMATĂ?
Imediat după nuntă hotărâm de comun acord o zi convenabilă în
care să facem fotografiile. De cele mai multe ori în afara weekendului, desigur.

CÂND E CEL MAI BINE SĂ FACEM FOTOGRAFIILE?
Lumina cea mai bună pentru fotografii este în cele 2 ore de după
răsărit sau în cele 2 ore de dinainte de apus.

ÎN CÂT TIMP PRIMIM FOTOGRAFIILE?
Fotografiile de la sesiunea Trash the Dress sunt livrate împreună cu
restul fotografiilor de la nuntă.

Nunta

CUM PRIMIM IMAGINILE? CÂTE?

În funcție de amploarea evenimentului, în cadrul unei nunți se
pot face mii de fotografii. Ele trec printr-o selecție riguroasă, la
finalul căreia rămân cele mai bune și mai frumoase cadre, de care
să vă bucurați o viață! :)
Minim 500, dacă e musai să fie cu numere, dar de obicei sunt mai
multe (în jur de 800-1000). Mă interesează mai mult calitatea
decât cantitatea. Bineînțeles, toate procesate, pentru culori plăcute
și unitare.
Fotografiile le primiți prin transfer online sau pe un stick USB
personalizat, în funcție de pachetul sau extraopțiunile alese.

CÂND PUTEM VEDEA FOTOGRAFIILE?
Încerc din răsputeri să pregătesc câteva cadre chiar a doua zi
după nuntă, să nu fiți nevoiți să folosiți pe Facebook fotografiile
„mișcate” ale unchiului Ionică :D
Îmi place să livrez cât mai repede fotografiile pentru că știu cât
sunt de așteptate. Contractual sunt prevăzute 90 de zile lucrătoare,
pentru că nu știi ce se poate întâmpla, însă niciodată nu a durat
atât de mult.

CÂT COSTĂ DEPLASAREA?
Nu vreau să fiu o povară mai mare decât sunt deja :)) Nu am
prețuri exorbitante pe kilometru, mă limitez la costurile efective
de transport. Pe lângă asta, este posibil să am nevoie de cazare
pentru 1-2 nopți și de asigurarea meselor în timpul deplasării.

CUM SE REZERVĂ DATA?
După confirmarea disponibilității și alegerea unui pachet de nuntă,
la semnarea contractului se achită 20% din prețul final.

DE CE NU STAI MAI TÂRZIU DE 4:00AM?
Stau și mai târziu, dar pentru asta se achită tariful suplimentar
de 100€/oră. Din experiența acumulată în atâtea evenimente, am
constatat că nu se mai întâmplă nimic interesant la ora aia, iar eu deja
am material pentru petrecere cât cuprinde. Așa că în 99% din cazuri
e doar timp pierdut, în care mă gândesc cum să dorm mai repede :)

AI ECHIPAMENT DE REZERVĂ?
Sigur că da. Vin la nuntă cu două aparate identice, 4-5 obiective, 3
blițuri și carduri și baterii cât pentru două nunți!

FIRST SIGHT?
Îmi place foarte mult acest moment de peste ocean, când mirele
își vede pentru prima dată iubita mireasă. Îl recomand cu cea mai
mare căldură pentru niște fotografii de neuitat, pline de emoție și
de fericire. Vin eu cu sfaturile pentru organizare! :)

ȘEDINŢA FOTO DIN CADRUL NUNŢII

Știu că timpul deseori e scurt, dar trebuie să acordați acestui
moment minim o oră pentru fotografiat efectiv. Pe cât de mult
posibil să prindă măcar o parte din cele două ore de dinainte de
apus.
Știți când spuneam mai sus că nu-i nimic dacă plouă în ziua
nunții? Chiar nu e! Vă ofer o ședință foto gratuită după nuntă,
de maxim 1-1,5 ore, în cazul în care ploaia v-a stricat planurile!

INFORMAŢII PENTRU FOTOGRAF
Trebuie neapărat să aveți un program cu momentele cheie ale
nunții! Dacă doriți, putem colabora în realizarea lui.
De asemenea, am nevoie de toate adresele locurilor în care
trebuie să ajung (pentru pregătirile
mirilor, cununia civilă,
religioasă, petrecere sau
altele).
Orice alte reguli sau
recomandări referitoare la
fotografie sunt binevenite.

Contactează-mă
PHONE +40 742 432 505

envelope contact@vladilas.ro

Vrei să vezi mai multe fotografii?
Click pe site-ul meu:

globe-americas https://vladilas.ro/

