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Dzień dobry, nazywam się Marcin Syska i pracuję jako fotograf ślubny Kielce. Moja fotografia ślubna Kielce,
to pełne emocji, poruszające, a jednocześnie proste i delikatne zdjęcia ślubne Kielce. Prostota mojego stylu
sprawia, że zdjęcia ślubne, które wykonuje są ponadczasowe. Przetrwają próbę czasu, gdy obecne dziś w
fotografii trendy odejdą w zapomnienie. Wykonuję kompletny reportaż ślubny Kielce z przebiegu Państwa
uroczystości. Fotografuję już od przygotowań Pany Młodej, poprzez ceremonię, aż po przyjęcie weselne
(jestem z Państwem do końca oczepin). Pracuję na profesjonalnym sprzęcie cyfrowym, dodatkowo zawsze
mam ze sobą zapasowy sprzęt. Dodatkowo fotografuję aparatami analogowymi na tradycyjnej kliszy, dzięki
czemu otrzymuję zdjęcia ślubne Kielce o wyjątkowym klimacie. Tym, co wyróżnia mnie na tle innych
Fotografów są unikatowe, niespotykane nigdzie indziej zdjęcia ślubne, wykonywane starodawnym aparatem
Holga, na tradycyjnym filmie fotograficznym. Zdjęcia z Holgi cechują się wyjątkowym klimatem, który
bardzo trudno odtworzyć innymi metodami. Będą fantastycznym uzupełnieniem zdjęć z sesji ślubnej. Takich
zdjęć nie znajdziecie Państwo w albumach swoich znajomych. Jestem świadomy, że organizacja ślubu, w tym
również wybór fotografa na ślub, to duże wyzwanie. Dlatego przygotowałem dla Państwa bezpłatny Poradnik
Młodej Pary, z którego dowiedzą się Państwo, jak wybrać fotografa na ślub i jak współpracować z nim tak, by
osiągnąć jak najlepsze efekty. Jako fotograf ślubny Kielce pracuję na terenie miasta Kielce, Świętokrzyskie.
Oczywiście mogę także dojechać w dowolne miejsce w kraju.
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