
V prvom rade Vám gratulujem,        
že ste sa rozhodli posunúť vašu   
lásku na vyššiu úroveň. 
Svadba je neopakovateľná, má byť  
o vás dvoch, preto si ju spravte 
podľa vašich predstáv a vyberte 
dodavateľov na základe vašich 
pocitov. Tak to robím aj ja a potom 
som najspokojnejšia. Ak vás moje 
fotografie a štýl chytia za srdce, tak 
potom som pre vás tá pravá 
fotografka a rada sa  s vami  
stretnem osobne a preberieme   
celý harmonogram, aby sme 
nezabudli na nič dôležité. 
O mne ~ milujem ľudí, emócie, 
svetlo, detaily, jemnosť, kvety, zeleň.  
To všetko sa snažím vložiť do fotky.. 
Fotografiou žijem, všetko navôkol 
vidím vo fotografii. Pre viac info 
pozite moju webovu či fb stránku 
www.katarinapoturnay.com 
info@katarinapoturnay.com  
0915226815 
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Rande foto

Ideálne fotenie 2-3 mesiace pred svadbou… 
Odporúčam fotenie v exteriéri,                         
v podvečerných hodinách.  

Rande je skvelá príležitosť spoznať sa so 
svojim svadobným fotografom, krásna 
pamiatka na obdobie pred svadbou                 
a v neposlednom rade fotky môžete použiť  
aj na svadobné oznámenia. 



Svadobné fotografie

Svadba ~ prirodzenosť, jednoduchosť, 
čistota, štýl, detaily, voľnosť, emócie, ľudia,    
to sa snažím zachytiť na fotografiách mojim 
pohľadom. Vás, vašu lásku medzi vami, aby 
aj po rokoch keď sa na fotografie pozriete, 
budete tam vy… vaše pohľady, v prostredí 
ktoré je vám blízke.

~ prípravy 

~ portrétne fotografovanie páru 

~ fotografovanie obradu 

~ zábava 

~ priebeh celej svadby (15 hod fotografovania) 

Svadobné balenie obsahuje: 

~ 40 ks retušovaných fotografií na USB aj v tlači 

~ 400 a viac digitálnych záberov 

~ 10 ks ďakovné spomienkové kartičky 

~  darček 

750€



~ prípravy 

~ portretne fotografovanie páru 

~ fotografovanie obradu 

~ hostina  

~ po prvý tanec  (12 hod fotografovania) 

Svadobné balenie obsahuje : 

~ 40 ks retušovaných fotografií páru 

~ 250 a viac digitálnych záber ( reportáž od 
rána z príprav až po prvý tanec) 

~ 10 ks ďakovné spomienkové kartičky  

600€



~ portrétne fotografovanie páru 

~ fotografovanie obradu 

~ gratulácie a skupinové fotografovanie 

Svadobné balenie obsahuje: 

~ 40 ks retušovaných fotografií na USB aj v tlači 

~ 100 a viac digitálnych záberov z reportáže 
obradu a skupinového fotografovania 

~ 10 ks ďakovné spomienkové kartičky  

490€



Info

Ak ste sa dostali až sem, neváhajte pozrieť 
moju webovú stránku 
www.katarinapoturnay.com   

alebo fb stránku https://
www.facebook.com/
KatarinaPoturnayPhotography/   

Zistíte že okrem svadieb veľmi rada fotím 
bábätká a to je ďalší dôvod kedy sa 
môžeme stretnúť a zachytiť pre vás ďalšie 
krásne momenty. 

V prípade záujmu o fotografovanie mi 
napíšte viac info o sebe, dátum svadby, štýl, 
čo vás vystihuje, charakterizuje na 
info@katarinapoturnay.com 

ak uprednostňujete mobil 0915226815

~ Počet reportážnych foto je orientačný, záleží od 
rozsahu svadby 

~ Účtujem si cestovné náklady mimo BB 0,25€ za 
km obojstranne 

~ Termín pokladám za rezervovaný uhradením 
zálohy
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