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Jesteśmy małżeństwem fotografów, których połączyła wspólna pasja i pragnienie 
tworzenia czegoś niebanalnego, niepowtarzalnego oraz wyjątkowego. Najlepszą 
rekomendację Fabryki Marzeń stanowi zadowolony Klient. Dlatego cenimy sobie 
nagrody przyznane przez Was, m. i. Orły Fotografii, Orły Branży Ślubnej, certyfikaty 
portalu Wesele z klasą. Oczywiście również jesteśmy szczęśliwi z ilości wyświetleń 
naszych produkcji np. dla Stachurskiego, które obecnie mają już 68 milionów 
wyświetleń. Jednak z taką samą dbałością podchodzimy do Waszego wyjątkowego 
ślubu oraz wesela. Nasza wieloletnia praca została nagrodzona przyjęciem nas do 
członków Międzynarodowego Stowarzyszenia Profesjonalnych Fotografów 
Ślubnych. ISPWP przyjmuje tylko najbardziej doświadczonych, utalentowanych i 
profesjonalnych fotografów ślubnych na świecie. Obecnie tylko 25 fotografów z Polski 
sprostało wymaganiom organizacji. Jesteśmy również członkiem Fearless 
Photographers, które zrzesza pełnych pasji zawodowych fotografów z całego świata. 

Polecamy. Pełen profesjonalizm, duże 
doświadczen ie  i  indy widua lne  wpodejście do klienta. Już na etapie                           

................  przygotowań dali nam kilka cennych 
wskazówek - warto im w tej kwestii zaufać. Zależało 
nam też na dyskretnym wykonaniu materiału 
i byliśby bardzo zadowoleni. Fotograf i kamerzysta 
byli niemal niezauważalni na ceremonii i w czasie 
przyjęcia, a mimo to uchwycili wszystko tak jak 
chcieliśmy. A sama sesja ślubna okazała się wielką 
przyjemnością i świetną zabawą która zaowocowała 
w magiczne zdjęcia.                                                  

 Wszystkim poszukującym fotografa 
  i kamerzysty z całego serca polecamy.  W Wszystko wykonane profesjonalnie, 

........          w miłej atmosferze, z pomysłem dzięki 
czemu mamy bardzo fajna pamiątkę. Widać, że 
Fabryka Marzeń jest firmą z pasją i naprawę lubią to 
co robią, ponieważ zarówno zdjęcia, jak i filmy wyszły 
cudownie, pomysłowo, spełniając tym samym 
wszystkie nasze oczekiwania. Jeszcze raz polecam 
wszystkim przyszłym parą młodym, napewno 
stawiając na nich, nie pożałujecie swojego wyboru 
i będziecie zadowoleni.

  Monika i Łukasz

Joanna i Jakub

https://www.fabrykamarzen.eu/wp-content/uploads/2022/07/42783-2.png
https://www.fabrykamarzen.eu/o-nas/


10 kroków dobrej współpracy:

1.Pierwszy kontakt
Wspólnie ustalamy termin spotkania w dogodnym dla Was miejscu i czasie. Na takie 
spotkanie należy zarezerwować sobie minimum 2-3 godziny. Czy musimy się 
spotkać? Tak, spędzimy razem w najważniejszym Waszym dniu ponad 12 godzin.

2. Pierwsze spotkanie
Pierwsze niezobowiązujące spotkanie 
ma na celu bliższe poznanie Waszych 
oczekiwań, marzeń i pomysłów 
odnośnie planowanego ślubu. W 
trakcie tego spotkania prezentujemy 
zdjęcia, filmy z wykonanych przez nas 
reportaży oraz sesji plenerowych. 

3. Telefon
Nasz telefon jest do Waszej dyspozycji, 
zawsze chętnie doradzimy.

4. Podpisanie umowy i zaliczka
Jeżeli przygotowana przez nas 
propozycja spełnia w 100% Wasze 
oczekiwania i decydujecie się w na 
współpracę z nami, podpisujemy 
umowę. Od tego momentu termin 
Waszego Ślubu zapisujemy w naszym kalendarzu.  Wpłacacie nam zaliczkę.

5. Pomoce dydaktyczne
Wiemy, że to Wasz pierwszy ślub i staramy się Wam zaoszczędzić stresu, a stres 
w głównej mierze to niewiedza co Was czeka. Dostajecie od nas poradniki na co 
zwrócić uwagę oraz jak się przygotować, aby podnieść jakość zdjęć bez inwestowania 
dodatkowych środków.



6. Sesja narzeczeńska lub film dla rodziców
Sesja narzeczeńska lub film z podziękowań 
to doskonała pamiątka, ale też pozwala 
Wam przyzwycza ić  s ię  do pracy  
z fotografem. Poznać nas w pracy 
i przełamać pierwsze lody. 

7. Wypełnienie ankiety na naszej stronie.
Dwa tygodnie przed ślubem wypełniacie 
ankietę na naszej stronie w zakładce strefa 
klienta. P
może tata prowadzi Panią Młodą do ołtarza.  Z doświadczenia wiemy, że przez okres 
od naszego pierwszego spotkania pojawiają się dodatkowe pytania lub wątpliwości, 
dlatego jest to dobry moment by wszystkie wątpliwości omówić telefonicznie.

8. Reportaż w dniu Ślubu
W dniu ślubu jesteśmy z Wami, zgodnie z wcześniej ustalonym planem. 
Towarzyszymy Wam krok w krok we wszystkich ważnych i wzruszających momentach, 
jednak robimy to w dyskretny sposób. Dbamy o to, aby uroczystość przebiegała bez 
zakłóceń, a Wam pozostaje już tylko cieszyć się magią chwili! W każdej chwili służymy 
też radą i pomocą jak jej potrzebujecie.

 9. Sesja plenerowa
Na sesję plenerową umawiamy się po Ślubie. Miejsce sesji plenerowej zawsze 
ustalamy wspólnie. Dobrze jest jeśli macie swoje pomysły – wtedy sesja zawsze jest 
bardziej naturalna i czujecie się swobodniej. Ale jeśli nie uda Wam się nic wymyślić 
– my staramy się zaproponować miejsce najbardziej Wam odpowiadające. Jeśli 
w umówionym dniu pogoda nie dopisuje przekładamy sesję na inny dzień.

10. Minął miesiąc 
Oddajemy Wam gotowy  materiał z Waszego ślubu, a co otrzymujecie to poczytacie w 
ofercie.
                                                                                 Agnieszka i £ukasz Szapert - Fabryka Marzeñ

ytamy Was o szczegóły takie jak np. czy ksiądz wita Was przed kościołem, czy 



Sesja narzeczeńska przed ślubem

minimum 300 obrobionych zdjęć
oraz 50 zdjęć wywołanych 

w formacie 18x13 na papierze 
jedwabnym (nierysującym się) 

minimum 500 obrobionych zdjęć
oraz 50 zdjęć wywołanych 

w formacie 23x15 na papierze 
jedwabnym (nierysującym się) 

FOTOGRAFIA oraz FILM SLUBNY`

Otrzymujecie od nas: 

Błogosławieństwo 

Przygotowania do Ślubu
 (Pani Młoda, opcja Pan Młody) 

Przygotowania do Ślubu 
(Pan Młody oraz Pani Młoda) 

4 kamery, rejestrator dźwięku, 
mikroport (przysięga),

2 operatorów, 2 fotografów

Ujęcia z lotu ptaka - dron

Wywiady z gośćmi 
lub życzenia gości 

Film w rozdzielczości 
Full HD (20-120 min.)

Skrót wesela w postaci teledysku

3 kamery, rejestrator dźwięku, 
mikroport (przysięga),

2 operatorów, 1 fotograf

2 kamery, rejestrator dźwięku, 
mikroport (przysięga),

2 operatorów, 1 fotograf

Film w rozdzielczości 
Full HD (20-80 min.)

Film w rozdzielczości 
Full HD (20-40 min.)

cena: 10990 złcena: 7990 złcena: 6490 zł

Zdjęcia indywidualne z gośćmi oraz na życzenie z gadżetami z foto budki 

minimum 800 obrobionych zdjęć
oraz 3x50 zdjęć wywołanych 

w formacie 23x15 na papierze 
jedwabnym (nierysującym się) 

** *

SREBRNY Z£OTY VIP

Dwie sesje plenerowe (krótka w dniu ślubu, druga innego dnia)sesja w dniu ślubu

Duże personalizowane pudełko
drewniane z pendrive oraz foto

plus dwa małe dla rodziców

Trzy duże personalizowane 
pudełka drewniane 
z pendrive oraz foto

Średnie personalizowane pudełko 
drewniane z pendrive oraz foto

Zestaw trzech  fotoalbumów 
1 album 30x30 cm 

2 albumy 20x20 cm dla rodziców

Galeria na fb w następnym dniu 
po Ślubie (6 zdjęć)

Galeria internetowa na hasło (1 rok)

Galeria na fb w następnym dniu 
po Ślubie (10 zdjęć)

Galeria internetowa na hasło (2 lata)

Galeria na fb w następnym dniu 
po Ślubie (12 zdjęć)

Galeria internetowa na hasło (3 lata)

Reportaż foto-video 
do oczepin, max. 12 godz.

Reportaż foto-video 
do oczepin, max. 14 godz.

Reportaż foto - video do godz. 22 
(max. 10 godzin)

* ilość maksymalna zdjęć zależy od ilości gości, atrakcji na Waszym weselu oraz wyboru miejsca na sesję ślubną.  
Nie ograniczamy ilości oddanych zdjęć. Od nas zawsze otrzymujecie wszystkie prawidłowe, obrobione zdjęcia bez dopłaty.

Cena obejmuje 500 km dojazdów, przy większych odległościach dojazdy ustalamy indywidualnie.

https://www.fabrykamarzen.eu/portfolios/narzeczenska/
https://www.fabrykamarzen.eu/portfolios/plenerowa/
https://www.fabrykamarzen.eu/events/teledyski-slubne/
https://www.fabrykamarzen.eu/oferta-fotoalbumy/
https://www.facebook.com/FabrykaMarzen.eu/photos/?ref=page_internal&tab=album
https://www.fabrykamarzen.eu/galeria-klienta/


więcej poczytacie w specjalnej ofercie 
zeskanuj lub kliknij kod QR

DODATKI:
Elegancki fotoalbum 30x30 cm
Dodatkowy fotoalbum 20x20 cm
Zestaw trzech eleganckich fotoalbumów (30x30 cm, 20x20 cm-2szt) 
Pendrive w drewnianym pudełku z  indywidualnym grawerem
Drewniane pudełko z pendrive oraz 50 zdjęć w formacie 18×13  
Drewniane pudełko z pendrive oraz 50 zdjęć w formacie 23×15  
Dodatkowa sesja narzeczeńska (pakiet srebrny, złoty)
Dopłata do filmu UHD 
Podziękowania dla rodziców
Projektor + ekran na weselu
Ujęcia z lotu ptaka - dron 
Dodatkowy operator lub fotograf

 
 

- 600 zł
- 300 zł

- 990 zł
- 79 zł

- 149 zł
- 179 zł

 -od 500 zł
- 1990 zł

 -od  990 zł
 -390 zł

- 490 zł
 - 990 zł

 

Wykonujemy filmy o dowolnej długości oraz stylu 
jaki proponuje para młoda.

https://www.fabrykamarzen.eu/oferta-qr-kod/
https://www.fabrykamarzen.eu/events/podziekowania/
https://www.fabrykamarzen.eu/portfolios/narzeczenska/
https://www.fabrykamarzen.eu/oferta-fotoalbumy/


.......................................................................................................................................................

Znajdziesz nas również na:

biuro@fabrykamarzen.eu
www.fabrykamarzen.eu

www.facebook.com/FabrykaMarzen.eu/
www.instagram.com/fabrykamarzen.eu/

NASZE STUDIO: 
41-503 Chorzów, ul. Świerkowa 1

TEL. 500 501 164

https://www.fabrykamarzen.eu/oferta-qr-kod/
https://www.facebook.com/FabrykaMarzen.eu/
https://www.instagram.com/fabrykamarzen.eu/
https://www.fabrykamarzen.eu/
https://www.ispwp.com/members/profile/NzU2NQ==/katowice-poland-wedding-photographer-fabrykamarzen
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