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Jestem fotografem ślubnym i 
absolwentem Akademii Sztuk 
Pięknych, który kocha dzieła 
sztuki i uwielbia tworzyć obrazy 

pełne naturalnego światła, prostoty i 
prawdziwych emocji. Moje podejście 
do fotografii jako sztuki, używanie 
miękkiego naturalnego światła oraz 
ciepłej pastelowej palety kolorów 
pozwala mi tworzyć eleganckie i 
ponadczasowe fotografie,  które 
zostały opublikowane na wielu 
prestiżowych blogach ślubnych: 
Bridelle, Zank You, Sweet Wedding, Ślub 
na Głowie, Abc Ślubu, Niepoprawna 
Panna Młoda, Pretty Wedding. 

Moje ponad 13 letnie doświadczenie w branży ślubnej, sposób pracy a 
także dyskretny styl pozwala mi uchwycić wyjątkowe chwile i prawdziwe 
emocje podczas Waszego Ślubu.

Pracuje z najlepszymi wedding plannerami 
wieloma utalentowanymi podwykonawcami: 
florystami, makijażystami, filmowcami, 
cukiernikami, którzy zadbają o każdy szczegół 
podczas Waszej uroczystości tworząc 
najbardziej ekskluzywne uroczystości w 
Polsce. Pracuje na najlepszej jakości 
sprzęcie, a także biorę udział w licznych 
szkoleniach, które pozwalają mi na ciągły 
rozwój. W ciągu roku przyjmuje ograniczoną 
liczbę zleceń ślubnych, aby moja praca i 
usługi były na jak najwyższym poziomie. 
 Jeś l i szukacie doświadczonego, 
profesjonalnego  fotografa, pracującego z 
zaangażowaniem i dyskrecją a także 
dbającego o każdy detal Waszej uroczystości 
zapraszam Was serdecznie.  Będę zachwycony, 
mogąc być częścią Waszej miłosnej historii! 



Collection 1
• Przygotowania (2-2,5h przed ceremonią) 

• Ceremonia 

• Życzenia 

• Zdjęcia z gośćmi (grupowe) 

• Mini sesja portretowa Pary Młodej (nieobowiązkowa 

20-30min.) 

• Przyjęcie (max.do godz.22.00) 

• 10h reportażu 

                                                               
400 zdjęć poddanych autorskiej obróbce na USB 

Interaktywna galeria internetowa dla Pary i gości

- 6500 zł -



Collection 2
• Przygotowania (2-2,5h przed ceremonią) 

• Ceremonia 

• Życzenia 

• Zdjęcia z gośćmi (grupowe) 

• Mini sesja portretowa Pary Młodej (nieobowiązkowa 

20-30min.) 

• Przyjęcie (max.do godz.24.30) 

• 12h reportażu 

                                                               
480 zdjęć poddanych autorskiej obróbce na USB 

Interaktywna galeria internetowa dla Pary i gości

- 7100 zł -





Wedding Session

• 60 zdjęć poddanych autorskiej obróbce 

• Interaktywna galeria internetowa 

PRZY ZAKUPIE REPORTAŻU 

(zdjęcia z sesji zostaną nagrane na USB wraz ze zdjęciami 

ślubnymi) 

- 1900 zł -

- 1500 zł -





• 40 zdjęć poddanych autorskiej obróbce 

• Interaktywna galeria internetowa 

PRZY ZAKUPIE REPORTAŻU 

(zdjęcia z sesji zostaną nagrane na USB wraz ze zdjęciami 

ślubnymi) 

- 1200 zł -

- 900 zł -

Couple Session





Information
• Dodatkowa godzina pracy 350zł. 

• Rezerwacja  terminu następuje po podpisaniu  umowy i wpłaceniu 

zadatku. 

• Posiadamy pozwolenie Kurii na fotografowanie  w obiektach sakralnych.  

• Ceny pakietów dotyczą uroczystości we Wrocławiu oraz okolicy. W 

przypadku uroczystości odbywających się w odległości powyżej 30 km od 

Wrocławia należy doliczyć koszty dojazdu w wysokości 1,2zł/km. Większe 

odległości od Wrocławia wyceniane  są indywidualnie. Jeśli uroczystość 

odbywa się w  odległości powyżej 100km należy doliczyć koszty noclegów. 

• Możliwość ekspresowego otrzymania zdjęć 7 dni roboczych od 

uroczystości 700zł 

• Powyższy cennik ma charakter informacyjny i nie stanowi ostatecznej 

oferty w rozumieniu oferty handlowej.  

• Cennik ważny jest przez 14 dni. 

• Podane ceny obowiązują przy wyrażeniu zgody na publikację. Brak zgody 

wiąże się z dodatkowym kosztem 30% ceny pakietu.



www.michalorlowski.com 
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