Cześć! Pragniemy Ci się przedstawić.
Watch It Studio - Asia, Asia i Michał - to my! Jesteśmy pasjonatami fotografii, jesteśmy
profesjonalistami. Znamy i rozumiemy się świetnie, ponieważ pracujemy razem od
bardzo dawna. Nasza przygoda z obrazem rozpoczęła się kilka lat temu, od produkcji
krótkich form filmowych oraz wideoklipów muzycznych. Nadal to robimy, kochamy to!
Jednak to fotografia w nas zwyciężyła. To jej poświęcamy większą część naszego czasu,
zapału i uwagi. Każde z nas wnosi ogromne doświadczenie i wiedzę, które wynikają
z wielu godzin przepracowanych na planach zdjęciowych, przy reportażach, sesjach
plenerowych, sensualnych czy portretowych.

Może już miałaś lub miałeś okazję zobaczyć nas podczas pracy. A może spotkaliście się
gdzieś z naszymi zdjęciami lub filmami. Jeśli tak – zapewne już wiecie, że najważniejsze
dla nas jest jedno – Wy, czyli zadowolony klient.
Przyszła Para Młoda jest klientem wyjątkowym, gdyż „produkt” jakiego oczekuje, nosi
szczególne znamiona. Nie chodzi tu tylko o profesjonalizm, liczbę pikseli, rozdzielczość,
nasz sprzęt czy cenę usługi. Ten produkt – Wasz wyjątkowy reportaż ślubny – musi być
aż do granic naładowany emocjonalnie. Siedząc wieczorami z Waszymi najbliższymi nie
będziecie analizować szumu związanego z czułością matrycy naszego aparatu.
Będziecie się wzruszać oglądając swoje najszczersze uśmiechy. Wasze i Waszych bliskich
emocje. Sprzęt i nasze doświadczenie mają posłużyć tylko temu, aby przekaz Waszych
zdjęć pozostał niezakłócony. Wasze dziecko, za 20 lat nawet nie spyta o nasze imię,
nazwę firmy czy markę aparatu, gdyż to nie przywoła uśmiechu i wzruszenia. Przywoła je
widok wzruszenia ich dziadka, który jako pierwszy otrzymał kawałek weselnego tortu od
swojej synowej….
Właśnie dlatego staramy się od początku skracać dystans, zaprzyjaźniać się z naszymi
klientami. Nie umiemy sobie przypomnieć Pary Młodej, z którą do dziś nie
utrzymywalibyśmy serdecznego kontaktu. To jest nasz cel! A zarazem najlepszy nośnik
promocji i źródło doskonałych referencji.

No właśnie… a co, jeśli spotykacie się z nami po raz pierwszy i nic o nas nie wiecie? Może
zechcecie właśnie na te referencje zwrócić uwagę?
Emilka
„Chciałabym wystawić Watchit Studio najpiękniejszą laurkę, bo zasłużyli na
wielką rekomendację! Świetny zespół, profesjonalne podejście, wiedza i
umiejętności w parze z wyobraźnią i kulturą bycia. Michał jest świetną osobą
do współpracy, z inicjatywą, ale nienachalny, komunikatywny i szczery, a
przede wszystkim utalentowany i zaangażowany w swoją pracę. Jeśli
rozważacie wybór fotografa, który upamiętni ważne dla Was chwile i sprawi,
że nie będziecie zatroskani przynajmniej o tę kwestię, to znaleźliście.
Pozdrawiam!”

Asia

„Watchit Studio-to najlepszy wybór jakiego mogliśmy dokonać. Michał
poprzez swoją super komunikatywność daje poczucie jakbyśmy się od dawna
znali a to spowodowało, że czuliśmy się bardzo swobodnie i kompletnie
zapomnieliśmy, że jest wśród gości fotograf . Również nasi goście byli nim
zachwyceni i już podczas przyjęcia słyszeliśmy "fajnego macie fotografa". A to
przez to, że Michał ma doskonałe wyczucie chwili, jest kulturalny, wie kiedy i
komu zrobić zdjęcie. Dzięki temu mamy bardzo naturalne, dynamiczne
zdjęcia, które przy każdym oglądaniu przywołują towarzyszące danej chwili
emocje… „

Izabela
„Najlepsza fotoekipa!!! Tacy profesjonaliści w dniu ślubu to marzenie każdej
Młodej Pary!!! Dzięki nim przygotowania przebiegły bezstresowo, a cała
uroczystość była pełna uśmiechów i radości.
Polecam zdecydowanie;)”

Ela
„Watchit Studio! Współpraca z Wami była dla nas czystą przyjemnością!
Polecam każdej młodej parze, która oczekuje przyjacielskiej atmosfery,
zaangażowania, profesjonalizmu i super efektów w postaci zdjęć „

Amanda
„Magiczne, niepowtarzalne, zachwycające - takie dla nas są zdjęcia wykonane
przez Michała. Długo szukaliśmy fotografa, którego portfolio nas zainteresuje.
Przeglądając tak nietuzinkowe fotografie w końcu „zaryzykowaliśmy”
i w 100% nam się to opłaciło! Z pełną odpowiedzialnością za ten jedyny,
wyjątkowy dzień w Państwa życiu, możemy, wraz z mężem, polecić Fotografa
pełnego pasji i profesjonalizmu, dodatkowo z miłym usposobieniem i wysoką
kulturą osobistą - co zachwyca gości, którzy nie czują się w żaden sposób
skrępowani podczas weselnych flesz. Serdecznie polecamy!

Towarzyszyliśmy w dniu ślubu wielu parom i wiemy, że zdjęcia, które razem tworzymy
nie są pamiątką tylko dla nich, lecz dla ich rodziców, przyjaciół, a także, w przyszłości,
dla ich dzieci i następnych pokoleń. To bardzo poważna sprawa!
Właśnie dlatego możecie liczyć nie tylko na wspaniałe zdjęcia, ale również na nasze
wsparcie, podpowiedzi i rady, które pomogą Wam czuć się swobodnie, gdy wokół Was,
na dobre rozkręci się szaleństwo weselnej zabawy.
Zapoznajcie się proszę z naszą ofertą!

Oferta fotografii ślubnej. Sezon 2019/2020
Standard

Premium

Exclusive

Przygotowania

√

√

√

Uroczystość w kościele

√

√

√

Przyjęcie weselne

√

√

√

Liczba zdjęć

300

400

500

Wyjątkowy Pendrive

2 sztuki

2 sztuki

2 sztuki

50

100

150

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

+500 zł

+500 zł

+500 zł

10

20

30

w cenie

w cenie

Odbitki
w drewnianym pudełeczku

Galeria internetowa
chroniona hasłem

Witryna Pary Młodej
listy gości, prezentów, mapki, galerie, blog

Sesja plenerowa
w tym samym dniu, 5-10 ujęć

Sesja plenerowa
w innym dniu, 20-50 ujęć

Odbitki z sesji plenerowej
Fotoksiążka/Fotoalbum
Obecność drugiego fotografa
Cena

w cenie
2500 zł

3500 zł

Opcjonalnie - nieobrobione fotografie, minimum 1000 szt. – 500 zł

4500 zł

Co jeszcze możemy dla Was zrobić?
Fotoobrazy
doskonała pamiątka dla rodziców

Drugi fotograf
nieoceniona druga para oczu
przy większych weselach

Sesja narzeczeńska
ale o tym za chwilę

Album lub fotoksiążka
doskonały sposób
prezentacji i przechowywania wyjątkowych zdjęć

Na koniec chcielibyśmy zwrócić Waszą uwagę na sesję narzeczeńską.
Sesja taka nie służy tylko uzyskaniu kilkunastu fotografii, będących piękną pamiątką.
Jest to doskonała, niepowtarzalna okazja, abyście poznali nas – Waszych fotografów.
Zauważcie, że to właśnie fotograf jest osobą, która towarzyszy Wam przez cały,
najważniejszy w życiu dzień. Jest to ktoś, kto jest najbliżej. Ktoś, od kogo oczekujecie
pięknych, wzruszających kadrów. Czy wyobrażacie sobie, aby była to osoba obca?
My nie! Dlatego dążymy do tego, aby koniecznie z Wami się bliżej zapoznać, a sesja
narzeczeńska jest ku temu doskonałą okazją. Zobaczycie jak pracujemy. Przekonacie się,
czy nasze poczucie humoru odpowiada Waszemu, czy myślimy podobnie. Ocenicie, czy
to nam chcecie powierzyć tak wyjątkowe zadanie, jak fotografowanie Waszego ślubu.

Właśnie dlatego proponujemy Wam sesje narzeczeńską bezpłatnie. Tak! Bo nam też
zależy na tym, abyście w dniu ślubu byli swobodni, abyście się do nas uśmiechali. To
sprawi, że nasz wspólny „produkt” po prostu nie będzie mógł się nie udać! Jedyne
koszty jakie poniesiecie, to koszt benzyny – paliwa dla samochodu, i kawy – paliwa dla
nas.

Nie martwcie się, jeśli z jakiegoś powodu nie zdecydujecie się skorzystać z naszych usług
– sesja narzeczeńska nadal pozostanie bezpłatna, a Wy otrzymacie kilkanaście
profesjonalnych fotografii. I ruszycie na dalsze poszukiwania Waszego fotografa.
Nie będziemy na Was wywierać żadnej presji. Nigdy nie musieliśmy, bo z naszymi
narzeczonymi zostajemy zawsze na dłużej!

Dodatkowo, podczas sesji, możemy zapewnić Wam stylizację, makijaż, fryzurę oraz
wsparcie doświadczonej modelki. Przekonacie się, że naturalne zachowanie przed
obiektywem nie jest jakąś tajemna magią. Dostaniecie porady, jak i co robić, aby zawsze
na zdjęciach wypadać bardzo dobrze

I Was do udziału w takiej sesji serdecznie zapraszamy!

FAQ – czyli pytania i odpowiedzi
Czy mogę modyfikować zawartość pakietu?

Oczywiście! Prezentowane przez nas pakiety mają charakter jedynie orientacyjny i nie stanowią oferty
w rozumieniu prawa.

Jak wygląda proces rezerwacji i podpisania umowy?

Wysyłamy Wam do wglądu naszą standardową umowę, którą wspólnie z Wami „personalizujemy” tak,
aby odpowiadała nam i Wam w każdym calu. Ustalamy też kwotę zadatku. Po podpisaniu umowy i
przekazaniu zadatku jesteśmy dla Was zarezerwowani.

Czy zapłacimy za dojazd?

Nie, jeśli odległość od Łodzi (tu mieszkamy) nie jest większa niż 70 km. Stawkę za kilometry
dodatkowe ustalamy razem z Wami, jest to fizyczny koszt paliwa jakie zużyje nasze auto. W
indywidualnych przypadkach poprosimy też Was o możliwość zorganizowania noclegu.

Jak długo z nami będziecie?

Nie jesteśmy zwolennikami narzucania sobie ram. Dlatego nasz czas pracy ustalamy indywidualnie z
Wami. Nie obawiajcie się, nie wyjdziemy z Waszego przyjęcia w środku szampańskiej zabawy, tylko z
tego powodu, ze wybiła godzina 1:00

Czy zdjęcia będą obrobione?

Tak, wszystkie zdjęcia, które otrzymacie poddane będą profesjonalnej obróbce graficznej.

Co znajdzie się na naszym pendrive’ie?

Na pendrive wrzucamy zawsze dwa katalogi – jeden ze zdjęciami w pełnej rozdzielczości, które
możecie np. wydrukować, oraz drugi z plikami przystosowanymi do publikacji i wysyłania za
pośrednictwem internetu.

Skontaktuj się z nami!
www.watchitstudio.pl
Michał Pietrzak
Tel. 534 830 412
watchitstudio@gmail.com
ul.Wąska 8a, 95-082 Chechło Pierwsze

