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Planujecie Państwo ślub, wesele lub inną rodzinną uroczystość? Zapraszamy do skorzystania z usług firmy
fotograficznej Bartosza Zdanowicza F8 Studio, oferującej usługi profesjonalnej fotografii. W ofercie firmy
znajdziemy: fotografię okazjonalną: ślubną, komunijną, rocznicową itp. F8 szczególnie poleca usługę
fotografii ślubnej, bo czy jest coś przywołującego piękniejsze wspomnienia niż album ślubnych fotografii?
Pokazujemy je dzieciom, wnukom. Zaglądamy do niego w chwilach refleksji, kiedy wspominamy
najwspanialsze spędzone razem chwile. Pakiet fotografii ślubnej F8 składa się z fotorelacji z przygotowań do
ślubu: wykonywanie makijażu, układanie włosów, ubieranie sukni czy garnituru, relacji z błogosławieństwa
rodziców, fotorelacji z uroczystości w kościele bądź pałacu ślubów, przyjęcia weselnego oraz ślubnej sesji
plenerowej. Ślubne sesje plenerowe wykonywane są zazwyczaj w innym terminie, a stylizacje dopasowane są
do temperamentu i oczekiwań Państwa Młodych. Niekonwencjonalne podejście fotografów, niespotykane,
różnorodne plenery, na łonie natury oraz we wnętrzach klasycznych lub nowoczesnych, spełnią oczekiwania
nawet najbardziej wymagających klientów i sprawią, że F8 to niepowtarzalna fotografia ślubna. W pakiecie
ślubnym Państwo Młodzi otrzymują ponad 800 zdjęć, tradycyjny album z wybranymi przez siebie
fotografiami lub foto-książkę. Usługa ciesząca się wielką popularnością klientów to rodzinne zdjęcia ciążowe
- specjalność fotografa Bartosza Zdanowicza. F8 proponuje też wynajem studia fotograficznego w
Białymstoku o powierzchni 72 mkw. Dobre rozplanowanie i wykorzystanie przestrzeni studia sprawia, że w
studio możliwa jest realizacja nawet bardzo skomplikowanych zadań fotograficznych. Studio wyposażone jest
w zestawy profesjonalnych lamp, aparaty, tła fotograficzne oraz modyfikatory. Szczegóły oferty dostępne na
stronie internetowej firmy F8. Firma działa na terenie całego województwa podlaskiego. Zaprasza F8 studio
fotograficzne Białystok i okolice.
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