GHIDUL

Soulseeker

FOTOGRAFIE DE NUNTĂ
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Sfaturi utile
Abordarea mea
Întrebări frecvente
Contact

Împreună facem lucruri minunate!

Acesta este un
ghid de fotografie
de nuntă cu multe
informații utile.
Citește mai departe
pentru a afla mai
multe detalii.

Un ghid de fotografie
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Ghidul Soulseeker pentru
fotografia de nuntă. Puteți
observa câteva fotografii captate
și editate de noi. Există mulți
factori în alegerea fotografului
de nuntă, printre care și stilul de
editare al fotografiilor. Pentru a
crea imagini vizuale plăcute stilul
de editare trebuie să fie uniform.
Un fotograf profesionist de nuntă
vă documentează ziua și va crea
o poveste de nuntă, astfel încât
dumneavoastră și persoanele
iubite să-și aducă aminte cu
plăcere de ziua de nuntă.
În acest ghid vă sunt prezentate
ofertele pentru investiția în
fotografia de nuntă, dar și câteva
informații utile. Veți putea citi
despre abordarea noastră ca
echipă de fotografi, dar și câteva
cuvinte despre noi. Dacă simțiți
că deja ne cunoașteți după acest
ghid, atunci haideți să colaborăm!

În acest ghid vor fi
prezentate câteva
dintre fotografiile
noastre preferate.
Puteți observa
stilul de editare.
Toate fotografiile ne
aparțin!
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PACHETE
Simplu

Clasic

Elegant

Preț: 499 EURO

Preț: 799 EURO

Preț: 999 EURO

Timp: Până la ora
12:00 seara

Timp: Asistență foto
pe tot parcursul
evenimentului

Timp: Asistență foto
pe tot parcursul
evenimentului

- 1 fotograf +
asistentă
- număr nelimitat de
fotografii
- toate fotografiile
editate profesional
- fotografii de
rezoluție mare pe
stick USB
- galerie foto online
protejată prin parolă

- 1 fotograf +
asistentă
- număr nelimitat de
fotografii
- toate fotografiile
editate profesional
- fotografii de
rezoluție mare pe
stick USB
- galerie foto online
protejată prin parolă

- 1 fotograf +
asistentă
- număr nelimitat de
fotografii
- toate fotografiile
editate profesional
- fotografii de
rezoluție mare pe
stick USB
- galerie foto online
protejată prin parolă

- predarea
fotografiilor editate
profesional în
maxim 30 zile de la
eveniment
- album foto
25x25cm cu 20 de
pagini

- predarea
fotografiilor editate
profesional în
maxim 14 zile de la
eveniment
- album foto
30x30cm cu 40 de
pagini
- sedință foto
“engagement”
- foto + video cu
drona

Investitie in fotografie
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Vrei sa colavboram?
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ALBUME FOTO
Album foto
Colaborăm cu tipografii profesionale!
Echipa Alexcover din Satu Mare creează
albume foto pentru fotografi profesioniști
sau designeri. Pe site-ul lor există zeci de
modele. Vă puteți personaliza albumul
adăugând mai multe colaje, coperta din
piele naturală sau gravare specială.
WWW.ALEXCOVER.RO

Eco 150 euro

Nature 250 euro

- 25x25cm
- 20 pagini/10 deschideri
- copertă piele eco sau canvas
- gravură standard
- cutie carton

- 30x30cm
- 40 pagini/20 deschideri
- copertă piele naturală, eco sau canvas
- gravură laminată
- copertă cu fotografie
- cutie carton

Stick USB
Amintirile voastre sunt în siguranță pe
un stick USB de calitate. Îl așezăm într-o
cutie de lemn personalizată împreună cu
alte câteva detalii pentru ca atunci când
primiți pachetul să fiți plăcut surprinși. Noi
considerăm că amintirille frumoase merită
să fie păstrate într-un mod deosebit.

Amintiri frumoase
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Ce voi acoperi
Voi documenta ziua voastră specială
așa cum decurge ea. Vă voi fi alături
de la pregătiri și voi capta detalii de
accesorii și îmbrăcăminte. Vom pune la
cale “first look-ul” și vom face fotografii
formale de grup. Emoțiile voastre vor fi
documentate pe tot parcursul zilei, inclusiv
la ceremonia religioasă. Voi organiza o
ședință foto de nuntă pentru că amintirile
voastre contează! Nu voi rata nimic din
ziua voastră specială de nuntă. Pachetul
Simplu include asistența foto până la ora
12:00 seara. A fost gândit astfel pentru că
majoritatea evenimentelor se petrec până
la această oră.

Ce vei primi
Numărul fotografiilor diferă în funcție de
eveniment, durată și dinamică. Nu există
un număr limitat de fotografii pe care le
pot livra. Toate fotografiile vor fi editate
profesional în stilul celor de pe site-ul
www.soulseeker.ro. Veți avea drepturi depline
pentru a printa fotografiile și acestea nu
vor avea watermark. Toate pachetele
pentru fotografia de nuntă includ un stick
USB într-o cutie de lemn personalizată.

Calatorii
Suntem disponibili oriunde în lume!
Călătoria într-o rază de 25 km în jurul
orașului București este inclusă în fiecare
pachet. Distanțele mai lungi vor fi taxate
pe fiecare kilometru. Pentru locații
internaționale mă bucur să calculez o
ofertă individuală.

Cununia civilă
Dacă alegeți un pachet pentru nuntă și
doriți să fiu fotograful dumneavoastră și la
cununia civilă din altă zi se va percepe un
onorariu. Recomand programarea cununiei
civile într-o zi din cursul săptămânii.

Trash The Dress
În cazul în care doriți să faceți o ședință
foto după ziua nunții, putem organiza o
ședință foto creativă în orice colț al țării. Cu
cea mai mare plăcere voi fi alături de voi!
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Trash The Dress
Aici găsiți și alte servicii de fotografie de nuntă incluse în investiția de fotografie. Aș fi foarte
încântat să vă însoțesc, împreună cu asistenta și camera mea oriunde în România, în Europa
sau în orice altă parte a lumii.
Deși ziua nunții este extraordinar de importantă și de specială, este și foarte încărcată de
emoții, iar acest lucru este minunat pentru a fi captat în fotografii. Însă, uneori, încărcarea
emoțională a acestei zile vă poate împiedica să vă exprimați liber, de aceea multe cupluri
doresc să aibă parte și de o sedință foto nonconformistă.
Această ședință, care are de multe ori loc în natură, poate chiar undeva în afara agitației
urbane, are rolul de a vă surprinde în momente de maximă tandrețe, iubire, nebunie și joacă.
De aceea suntem siguri că o să alegeți să plecăm într-o mini-călătorie în care să realizăm niște
cadre minunate cu voi doi. Și atât.
Sunt recunoscător că pot să vă însoțesc în această zi specială din viețile voastre și astfel
captez aceste imagini unice nu numai ca fotograf, dar și ca prieten al tău. Abordarea mea
naturală, fotojurnalistică, îmi permite să fac fotografii în stil documentar, fotografii spontane,
care vă vor aminti mereu de aceste momente speciale.
În cazul în care aveți încă întrebări, consultați întrebări frecvente sau contactați-mă.
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EXTRA
Servicii extra

Înainte de nuntă

Ședința foto de nuntă

Nunta ta este un eveniment individual și
special și cred că o întâlnire personală
pentru a discuta toate detaliile înainte de
ziua nunții tale este foarte importantă. Ne
vom cunoaște reciproc și îmi poți spune
despre așteptările tale și despre idei și stil.

În timpul sesiunii foto vă ajut prin a vă
poziționa și a vă crea emoții pentru a vă
face pe dumneavoastră să fiți confortabili
în fața camerei foto. Astfel încât să putem
încorpora atât momente clasice cât și
organice în ziua dumneavoastră specială.

Editarea și selecția

Ședința “engagement”

După ziua nunții, voi face o selecție a celor
mai uimitoare imagini, le voi edita personal
pe fiecare în parte cu software profesional
de editare foto. Toate fotografiile vor avea
aceeași consistentă și vor alcătui povestea
voastră specială de nuntă.

Ne imaginăm că este intimidant să ai
lângă tine un fotograf profesionist cu un
aparat de fotografiat îndreptat spre tine.
În pachetul Elegant avem o ședință foto
înainte de nuntă. Totul pentru a vă obișnui
cu prezența unui fotograf profesionist de
nuntă. Astfel, când vine ziua nunții veți sta
mult mai relaxați la ședința foto de nuntă.

Galerie foto online

Fotograf secundar

Pentru a facilita trimiterea fotografiilor
către rude și prieteni vă voi trimite un link
de unde aceștia pot downloada cu ușurință
toate imaginile sau pot selecta ce imagine
doresc să descarce. Evident, galeria va
fi protejată prin parolă pentru intimitatea
dumneavoastră.

Prefer să vă captez fotografiile de nuntă
din viziunea mea, însă în funcție de
nevoi colaborez cu mulți alți fotografi
profesioniști pentru a capta imagini în
situațiile în care nu pot să fiu în același
timp, în două locuri diferite.
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ZIUA NUNȚII
Nunțile în România sunt foarte rapide, așa cum vă spune
toată lumea. Ziua nunții va zbura incredibil de repede! Sunt un
fotograf profesionist de nuntă și puteți fi siguri că înțeleg cum
funcționează ziua și voi capta toate momentele cheie. Dar mai
mult decât atât, vă voi documenta ziua și voi crea o poveste!
Captarea detaliilor - voi capta detaliile costumului de mire, ale
rochiei de mireasă, ale pantofilor și restul accesoriilor. Voi face
un aranjament plăcut cu invitația de nuntă, verighetele și alte
mici detalii.
Pregătirile mirilor - în timp ce delicata mireasa începe machiajul
și aranjarea părului, voi documenta pregătirea mirelui. Voi
imortaliza zâmbete și emoții în timp ce mirele este aranjat
de cavaleri. Urmând să fotografiez și pregătirea miresei la
machiaj și coafat. Vom trece la îmbrăcarea miresei de către
domnișoarele de onoare, ajutate de mama miresei și nașa
acesteia. Voi transpune toate aceste emoții într-o poveste
emoționantă.
Citirea jurămintelor și First look - sunt două tradiții destul de
noi în nunțile din România, însă foarte plăcute și emoționante,
care vor lua cu siguranță amploare în timp.
Fotografii formale - vom organiza programul astfel încât vom
avea timp și de fotografii formale împreună cu toți membrii
familiei și prietenii cei mai buni.
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Ceremonia religioasă - la biserică este locul unde emoțiile
încep să se adune, iar eu le voi surprinde în fiecare
fotografie. Aceasta este legătura spirituală dintre miri.
Ședința foto - vom organiza o ședință foto într-un loc
special unde mă voi concentra pe tinerii miri și vom alcătui
imagini care voi dăinui în timp.
Petrecere - voi ajunge la local și voi colecta fotografii de
detaliu cu aranjamentele meselor și alte elemente. Aici
este locul unde voi surprinde invitații pe ringul de dans.
Primul dans - aștept cu nerăbdare primul dans al mirilor
pentru surprinderea acestuia și pentru a da start petrecerii
unde toată lumea iese să se distreze.
Tortul - voi fotografia momentul delicios când vine tortul și
când îl veți tăia împreună cu nașii.
Aruncatul buchetului - momentul mult așteptat pentru
tinerele care concurează pentru prinderea acestuia.
Oricare alte detalii - Dacă doriți să captez imagini cu
oricare alte detalii nu ezitați să-mi spuneți lucrul acesta.

Poveste de nunta
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10:00

14:00

Pregătirile mirilor

Ceremonie religioasă

Ne vom sfătui in
privința programului.
Și vom crea un
itinerariu care include
toate momentele zilei
de nuntă.
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18:00

16:00

Petrecere

Ședința foto
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Fotografia de nuntă este despre o poveste
și despre liniștea ta!

SFATURI UTILE
Te căsătorești cu persoana iubită și asta este tot ce contează!
Cu toții ne dorim ca ziua nunții să fie una plină de emoții și
amintiri frumoase, o zi specială și perfectă.
Pentru ca ziua nunții voastre să fie exact așa cum o doriți, toate
lucrurile trebuie planificate din timp, iar pe lângă planificarea
propriu-zisă te-ar ajuta să cunoști și următoarele sfaturi, înainte
de ziua nunții.
Până la urmă fotograful de nuntă este persoana care petrece cel
mai mult timp cu mirii pe tot parcursul zilei. Acestea sunt doar
câteva dintre sfaturile mele la care este posibil să nu vă fi gândit.

Sfaturile unui fotograf profesionist
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Ședința foto
În programul de nuntă trebuie introdusă și o ședință foto. Recomand planificarea a
două ore cu tot cu transport pentru ședința foto. Nu uitați de ochelarii de soare sau de
șervețele în cazul în care este o zi însorită!

Hidratare și nutriție
Planificați ziua nunții vara? Este de știut faptul că zilele de vară în România sunt
foarte călduroase. Nu uitați să vă hidratați pe tot parcursul zilei și să serviți un mic
dejun bogat în vitamine și proteine.

Luați lecții de dans
Dacă nu sunteți dansatori profesioniști este normal să aveți emoții pentru dansul
mirilor. Cu ajutorul lecțiilor de dans puteți impresiona invitații și fotografiile vă vor
aminti cu plăcere de pașii de pe ring. Recomandăm Roza Dance!

Planificați ziua pentru voi
Este ziua voastră și este una dintre cele mai importante! Voi decideți ce fel de muzică
vreți și pe cine să invitați. Planificați ziua de nuntă pentru voi, nu pentru altcineva!

Delegați persoane
Trebuie să verificați și să aveți grijă de multe lucruri în ziua nunții. Cel mai ușor este să
delegați persoane responsabile de anumite sarcini. Veți avea domnișoare de onoare,
cavaleri de onoare și părinți în jurul vostru care vă pot ajuta cu plăcere.

Nu vă stresați pentru lucruri mărunte
Organizarea și planificarea unei nunți este grea. Este posibil ca unele lucruri să nu
meargă exact cum ați plănuit, dar cel mai important este să vă aduceți aminte că
este o zi specială și nu merită să vă stresați.

Distrați-vă și bucurați-vă
Aduceți-vă aminte de ce ați ales să faceți acest pas important în viață și bucurați-vă
de ziua nunții. Toate acele emoții se vor regăsi și în fotografii.
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Fotografia de nunta
Povestirea se află
în centrul a ceea ce
fac, de aceea voi
documenta parcursul
zilei voastre, de
la început până la
sfârșit. Sunt pasionat
de captarea emoției
reale și a conexiunii
umane, astfel încât
prioritatea mea este
să vă cunosc ca
și cuplu, să vă pot
ilustra relația într-un
mod onest.

ABORDAREA
Abordarea mea
aparține stilului
fotojurnalistic.
Aceasta reprezintă
povestea nunții
documentată întrun mod discret și
natural. Poveștile
pot fi transmise prin
imagini organice
sau ca o serie
emoționantă. Stilul
fotojurnalistic de
fotografiere a nunților
se concentrează mai
mult pe imaginile
sincere, cu puțină
interacțiune cu
fotograful.

Cuplurile noastre glorioase,
înconjurate de oamenii
străluciți care îi susțin și îi
iubesc. Toate într-un singur
loc pentru o zi, pentru a
sărbători cel mai uimitor
lucru pe care îl avem în
această lume – iubirea.

Stilul fotojurnalistic
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MEA
Documentarea zilei

Când fotografiez o
nuntă, mă consider
a fi un oaspete
privilegiat, căruia i
s-a dat onoarea de
a crea un memorial.

W W W. S O U L S E E K E R . R O

ÎNTREBĂRI
FRECVENTE
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Câte ore vei fi alături de noi în ziua nunții?
În ghidul meu pentru fotografia de nuntă, cât și pentru fotografia
de botez, am expus atât pachete care includ câteva ore, cât și
pachete care includ asistența foto pe tot parcursul evenimentului.
Sunt de părere că ziua nunții trebuie documentată complet cu
toate momentele importante care decurg pentru a crea o poveste.
În mod ideal, în ziua nunții voi fi alături de voi din momentul în
care au loc pregătirile miresei, cât și pregătirile mirelui și până la
sfârșitul petrecerii, inclusiv până la momentul aruncării buchetului. În
contractul meu sunt prevăzute toate orele de asistență foto pentru
orice eveniment.

În cât timp primim fotografiile?
Înțeleg cât de importante sunt fotografiile de la orice eveniment, așa
că încerc de fiecare dată să le editez cât pot de repede, acordând
însă atenția necesară fiecărei fotografii. În funcție de eveniment,
durata fotografiilor poate să fie între 7 zile și 30 de zile.

Câte fotografii vom primi?
Numărul fotografiilor diferă în funcție de eveniment, durată și
dinamică. Nu există un număr limitat de fotografii pe care le pot
livra și nu cred că există un fotograf care vă poate spune exact câte
fotografii primiți dacă acesta nu știe toate detaliile evenimentului.

Câte fotografii vor fi editate?
Voi edita personal toate fotografiile pe care vi le voi livra. Sunt de
părere că toate fotografiile formează povestea ta și a persoanelor
iubite, astfel încât trebuie să existe o consistență în toate fotografiile
pe care le primiți. Voi modifica personal fiecare fotografie conform
stilului pe care îl vedeți în poveștile din albumele mele foto.

Oferiți și servicii video?
Mă dedic fotografiei de eveniment, însă colaborez cu videografi
profesioniști din domeniu pe care vi-i pot recomanda. Fotografia
de eveniment este mai mult decât o pasiune pentru mine și mă
concentrez 100% pe fotografie la fiecare eveniment pe care îl am,
fie că este vorba despre fotografia de nuntă, fotografia de botez,
fotografia de cununie civilă sau ședința foto cuplu.

În ce oraș oferiți servicii de fotografie?
Suntem o echipă de fotografi profesioniști, disponibili oriunde în
lume. Sediul echipei Soulseeker este în București, însă în funcție
de provocări suntem dispuși să ne deplasăm și în alte orașe din
România, precum și în alte țări. Nunta cu destinație în altă țară
este un vis pentru orice fotograf de nuntă. În funcție de beneficii,
prețurile pentru fotografia de nuntă cu destinație în altă țară se
reduc considerabil.
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Din câte persoane este formată echipa
Soulseeker?
Echipa Soulseeker este formată din două persoane: Marius, fotograf
profesionist de nuntă, și Ioana-Dolores, asistentă cu înclinație
artistică. Mergem împreună la evenimente și oferim servicii premium
de fotografie. Suntem tineri, talentați și dornici să vă cunoaștem!

Ce fel de echipament folosești?
Folosesc doar echipament profesional, două camere foto cu mai
multe obiective interschimbabile. În trusa mea există și flash-uri care
fac față oricărui loc întunecat precum și alte lucruri care îmi sporesc
creativitatea pentru fotografii de neuitat.

Ce alte servicii poți oferi?
Pe lângă fotografia de eveniment, organizez ședințe foto de cuplu,
ședințe foto de copii sau ședințe foto de familie, atât în București cât
și în alte orașe. Pentru fotografia de eveniment, în funcție de pachetul
ales pot fi incluse și albume foto de 40 de pagini, un stick USB
personalizat sau foto + video cu drona.

Mai multe detalii?
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MARIUS MIGLEȘ
Creativ, pasionat de fotografie,
minimalism și pizza.
TINERI & TALENTAȚI
Împreună cu asistenta
mea formăm echipa
Soulseeker. Nu suntem
cei mai ieftini fotografi
din lume. Și noi nu
suntem fotografi pentru
toată lumea. Dar suntem
fotografi care vom face
tot posibilul să captăm
toate momentele
mici ale zilei cu toată
dragostea, priceperea și
atenția.

IOANA-DOLORES ALEXE
Artistă, pasionată de fashion, pictură,
pilates și cafea.

FOTOGRAF

SUNTEM NATURALI
Ne place să păstrăm lucrurile casual,
distractive și totul despre tine. Nu vă
forțăm să vă poziționați în moduri
inconfortabile și stufoase. Vom vorbi,
vom râde, vom face o aventură din asta
și vom fi noi înșine. Așa putem capta
un pic din dragostea pe care o împărțiți
împreună.

ASISTENTĂ
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CONTACT
Telefon
0767 111 025

Email

hello@soulseeker.ro

Facebook
@soulseeker.ro

Instagram
@soulseeker.ro
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Soulseeker
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