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Fotografia rodzinna i dziecięca | Kielce, Warszawa, Kraków
http://www.dzieciwkadrze.pl

OFERTA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Macierzyństwo to cudowny czas, warto więc sprawić
sobie wspaniałą pamiątkę, która przypomni po latach ważne momenty z życia Waszego dziecka. Nasz
nowoczesny styl fotografii dziecięcej sprawia, że sesja fotograficzna to dla dzieci czas zabawy i poznawania
świata. Dzięki temu zamiast sztucznych pozowanych zdjęć, możemy uchwycić prawdziwy, naturalny urok
fotografowanych dzieci. Pozwala to stworzyć piękne i wyjątkowe zdjęcia małych modeli. Fotoksiążka lub
album ze zdjęciami z pewnością zachwyci całą rodzinę. W naszej ofercie znajduje się: â�˘ Fotografia
dziecięcaâ�˘ Sesje ciążowe i niemowlęcaâ�˘ Zdjęcia rodzinneâ�˘ Reportaż z Chrztu, Pierwszej Komunii
Świętej Do każdej sesji przygotowujemy się indywidualnie biorąc pod uwagę Wasze oczekiwania i sugestie.
OFERTA DLA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI Proponujemy sesje zdjęciowe w formie reportażu z dziecięcych
zabaw i codziennych zajęć w przedszkolu, zdjęcia grupowe oraz sesje portretowe dzieci.W naszej ofercie jest
również fotoreportaż ze studniówki oraz balu gimnazjalnego. Obejmuje on zdjęcia z uroczystej inauguracji,
zabawy studniówkowej lub balu, a także sesje indywidualne i grupowe. Ilość zdjęć oraz ich format jest do
uzgodnienia.OFERTA DLA FIRM Oferujemy profesjonalne zdjęcia produktów do sklepu internetowego,
katalogu, gazetki reklamowej lub do wykorzystania w promocji firmy. Profesjonalnie wykonane fotografie w
sposób podkreślający charakterystyczne cechy produktu ułatwią efektywniejszą promocję i sprzedaż produktu.
Studio Dzieci w kadrze oferuje Państwu fotografię produktów dziecięcych na najwyższym poziomie.
-Jesteśmy legalnie działającą firmą, wystawiamy rachunki za wykonane usługi. Pracujemy wyłącznie na
profesjonalnym sprzęcie fotograficznym firm Nikon i Bowens. Serdecznie zapraszamy Państwa do obejrzenia
zdjęć i zapoznania się z naszą ofertą: www.dzieciwkadrze.pl.
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