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Despre mine
           Pasiunea mea pentru fotografia de nuntă si portret este foarte simpla, 
ofer oamenilor bucurie și fericire, atunci cand privesc la fotografiile lor isi 
retraiesc cu drag amintirile . 

          Fiecare nunta are o poveste emoționantă în spatelei ei. Deoarece nunta 
este o nouă zi plină de bucurie, râsete, lacrimi și frumusețe, ca si fotograf de 
nunta, misiunea mea este de a capta această clipă. Participand la nenumarate 
evenimente, am lucrat cu multe cupluri, mereu am fost foarte entuziasmat de 
evolutia mea si mi-am impus sa progresesz oferind calitate in ceea ce fac.

              Îmi place sa lucrez cu oameni diferiti, sa le descopar propriul lor 
caracter special pe care apoi, sa-l transpun in imagini. Odata finalizata nunta 
ta, albumul va lasa o moștenire, un tezaur de fotografii pentru generațiile 
care vor veni, iar fericirea pe care familia ta va trebui s-o traiasca prin această 
mărturie a iubirii, nu are preț.

            Pasionat de meseria mea de fotograf, îmi plac provocarile si realizez 
tot felul de proiecte: fotografie de nunta, botez, moda, produs, dans, teatru, 
sedinte foto. Aștept cu nerăbdare proiectul dumneavoastră, nu ezitați să mă 
contactați prin e-mail pentru a-mi da toate detaliile!



Sedinta  foto “Save the date”(inainte de eveniment) - 150 Euro 
Sedinta  foto “Trash the dress” (dupa eveniment)     - 250 Euro 
Al doi-lea fotograf  pe tot parcursul evenimentului  - 300 Euro 
Album fotocarte 20x60 20 colaje (40 de pagini)       - 150 Euro 
Album fotocarte 30x60 20 colaje (40 de pagini)       - 200 Euro 
Album fotocarte 25x60 20 colaje (40 de pagini)        - 200 Euro 
Pretul pentru fiecare colaj adaugat in plus                   -10   Euro

Fotografie de Nunta 
 Pachetul standard este de 900 Euro si include urmatoarele :

        Eu impreuna cu asistentul, meu vom fi alaturi de voi  pe durata  intregului  
eveniment, incepand cu pregatirile, dupa care cununia civila,  cununia religioasa, 
sesiunea  foto si petrecerea pana la ora 05:00, fiind incluse urmatoarele servicii :
• Nu exista limita de fotografii.
• Toate fotografiile vor fi editate individual(balans de alb, expunere, contrast etc.)
• Retusare profesionala a fotografiilor pentru album
• Fotografiile vor fi predate pe suport digital  personalizat.

Servicii extra :



FOTOGRAFIE BOTEZ 

       Pretul pachetului standard este de 400 euro.
   Sunt impreuna cu voi  pe durata  intregului  eveniment
  (acasa, biserica,   petrecere.)        
   fiind incluse urmatoarele servicii :

• Nu exista limita de fotografii.
• Totate fotografiile vor fi editate digital (retusare generala)
• Retusare profesionala a fotografiilor pentru album
• Fotografiile vor fi predate pe suport dvd  personalizat.

      Servicii extra :
   Sedinta foto bebe - 150 euro
  Album fotocarte 25x25 20 colaje (40 de pagini) –   150 euro
  Album fotocarte 30x30 20 colaje (40 de pagini) –   200 euro



 Cununie Civila
                 Pachet Cununie Civila in alta zi decat cea a evenimentului :

o Fotografierea ceremoniei + fotografii de grup + sedinta foto miri –  150 euro
o Fotografierea ceremoniei + fotografii + sedinta foto miri + petrecere pana la ora 0:00 – 400 euro
o Fotografierea ceremoniei + fotografii + sedinta foto miri + petrecere pana la ora 04:00 –600 euro
o In cazul in care va hotarati sa colaboram impreuna si la nunta, fotografierea  ceremoniei este gratuita.



          Fotografia de nunta a parcurs un drum lung. Datorita 
aparatelor de fotografiat si tehnologiei avansate de editare a 
imaginilor, fotografii de nunta sunt capabili de a crea si manipula 
fotografiile de nunta in functie de gusturi sau stil.  Am putea 
spune ca este o combinatie între fotojurnalism si fotografie de 
portret, dar  fotografii de nunta trebuie sa cunoasca toate tipurile 
de fotografie fie ea, peisagistica, de produs, de moda, etc.

          Spre deosebire de activitatea altor furnizori pentru nunta 
voastra (muzica, aranjamente florale, tort) fotografiile nu sunt 
lucruri pe care le poti auzi, mirosi sau gusta  – nu poti sti exact ce 
vei primi dupa eveniment. Asta inseamna ca o cercetare atenta in 
ceea ce priveste competentele profesionale, stil artistic si 
personalitate, sunt foarte importante atunci cand alegi fotograful 
pentru nunta ta. Inainte de a incepe sa iti cauti fotograful, va 
trebui sa decizi în ce tip de fotografie te regasesti, cum va poate 
ajuta fotograful sa obtineti fotografiile la care va asteptati. Fiecare 
fotograf are un mod diferit de editare a imaginilor, folosind 
programe de calculator. Asta inseamna „post-procesare.” La 
majoritatea fotografiilor se fac ajustari de baza: expunere, 
contrast, temperatura de culoare, fotografiile cele mai reusite, care 
vor compune albumul, post-procesarea va fi mai complexa prin 
adaugarea unor filtre pentru a crea un aspect unic acelor imagini.

          Experienta determina, de asemenea, cat de mult un fotograf 
ar trebui sa coste. Anii de experienta se adauga la valoarea 
fotografului, deci nu va ganditi ca un fotograf talentat va fi si 
ieftin.



alBumUL DE NUNTA 

            Albumul de Nuntă este unic pentru fiecare cuplu. Modul in care fotograful își scrie povestea voastră, este prin adaugarea unor fotografii reprezentative din ziua 
nunții, sau de la ședinta foto. Albumul de Nuntă este foarte important, el fiind printre singurele amintiri fizice, primite de la fotograful pe care la-ți angajat. Albumul de 
nunta, pentru mine reprezinta un mod de a simti, a trai, si a povesti in imagini, ziua in care doua persoane isi unesc destinele.



engagement 
Am inceput sa recomand mirilor sa aleaga alta zi pentru 

cununia civila. Prefer sa avem timp suficent in ziua 
nuntii, sa fim relaxati, pregatirile inceapand in a doua 

parte a zilei. Cu ocazia asta, dupa ceremonie merg cu ei 
si la o sesiune foto unde avem timp sa vorbim mai multe 
detalii despre ziua nuntii. Este momentul potrivit pentru 
a ne cunoaste mai bine, pentru a ne obijnui cu aparatul 

foto,  cu fotograful, possinguri preferate etc. 
Cununia civila in alta zi consider ca este exercitiul cel 

mai bun pentru ziua nuntii !!!

MATERNITY

Din ce în ce mai multe femei însărcinate au angajat  un 
fotograf profesionist pentru a-și capta imaginea în ultima 

lună a sarcinii. Lucrurile au devenit foarte creative.  
Sarcina este perioada pentru a reflecta asupra călătoriei 
care te-a făcut să devii o familie în primul rând. Și dacă 

acesta este primul tău copil sau al cincilea, cinstirea 
temeliei pe care a fost construită familia ta, este un lucru 

minunat !!!

trash the dress

Teoretic, trash the dress inseamna sa-ti faci praf hainele 
de nunta in cadrul unei sesiuni foto speciala. Ca te arunci 

cu rochia în mare sau te urci cu ea in copaci, ca o faci 
bucati plimbandu-te pe vulcanii noroiosi sau alergi cu ea 

prin ploaie intr-o fabrica dezafectata, trash the dress 
inseamna joaca, eliberarea de toate regulile și tradițiile și 
scortosenia pe care ti-o impune nunta adevarata. Practic, 
ești mireasa, ai rochia de prințesa, alături iți stă mirele cel 

ales, și de data asta poți face ce vrei. Nu-i soacra sa 
strambe din nas, nu-s oameni straini veniti din obligatie 

la nunta și puși pe carcoteala. Eu nu voi incerca nimic 
din ce am spus mai sus, va las pe voi sa decideti cum veti 
poza la sedinta foto, ma voi modela dupa stilul pe care il 

abordati voi sau preferintele voastre !!!
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Q & A
          Cate fotografii voi primi ?
Nu am de unde sa stiu numarul de fotografii,  consider ca sunt destul de implicat in desfasurarea  evenimentului si incerc sa surprind fiecare moment 
interesant, voi documenta evenimentul in asa fel incat sa nu existe nemultumiri legate de numarul de fotografii predate . Mai putin de o mie de 
fotografii nu am predat pana acum, numarul fiind variabil intre 1200 si 1500 de fotografii predate . 

          Fotografiile vor fi editate, in cat timp le primim ?
Da, toate fotografiile vor fi editate profesional, timpul de predare stabilit in contract este de pana la 90 de zile. In mod obisnuit am incarcat toate  
fotografiile intr-o galerie foto, on-line protejata cu parola, cu posibilitatea de download, intr-o perioada de timp mult mai scurta, cel mult 3 saptamani de 
la data ultimui cadru fotografiat.

          Faceti si Video sau colaborati cu cineva care se ocupa ?
Nu fac si video, nici nu as putea, dar va pot recomanda o echipa de videografi profesionisti, cu care am avut o colaborare buna in tot acest timp. Pentru 
mai multe detalii vizitati pagina lor http://www.amintirispeciale.ro/ . 

          Care este rolul asistentului, va fotografia si el ?
Eu voi fi singurul fotograf al evenimentului, asistentul va fi prezent pentu a ma ajuta cu logistica, daca doriti si un al doi-lea fotograf va trebui sa 
discutam separat. 




