Emilia Lyon

fotografia

pakiety
Możesz wybrać z trzech dostępnych
pakietów. Sesje odbywają się najczęściej
w moim Warszawskim Atelier, możemy
też fotografować u Ciebie, w plenerze
lub wynajętym apartamencie/studio.

Goddess

Vixen

Tease

15 wyretuszowanych zdjęć

10 wyretuszowanych zdjęć

5 wyretuszowanych zdjęć

Folio box lub Album
(15 zdjęć)
20x30

Folio box (10 zdjęć)
20x30

5 wydruków 20x30 z passe
partout

2500 zł

2000 zł

1500 zł

W moim Atelier dostępne są rekwizyty do
budowania scenografii i retro peniuary. Każda
sesja jest wyjątkowa i unikalna, dopasowana
do Ciebie. Za dodatkową opłatą 400 zł dostępna jest wizażystka, która zajmie się Twoim
makijażem i włosami.
Sesje trwają maksymalnie 3h (wizaż to dodatkowe 1.5h) – całą swoją energię, kreatywność i
pasję poswięcam wtedy Tobie. Pamiętaj, żeby
przyjść na czas - opóźnienia odejmowane są
od czasu przeznaczonego na sesję.

przed sesją
Napisz do mnie o swoich marzeniach, inspiracjach
i oczekiwaniach co do klimatu sesji. Co Cię pasjonuje i w jakich stylizacjach czujesz się najpiękniej?
Chętnie doradzę co do wyboru bielizny, makijażu
czy fryzury. Pomocne będą kadry z mojego portfolio bądź Pinteresta które oddają klimat jaki chciałabyś uzyskać.
Pamiętaj o tym, żeby wyspać się przed sesją, pić
dużo wody i zadbać o siebie w ulubiony sposób.
Na samą sesję najlepiej przyjść w luźnych ubraniach z naturalnych tkanin i bez obcisłej bielizny,
żeby zapobiec odciskom na ciele.
Aby zatrzymać termin sesji wpłać 300 zł zadatku
na moje konto w ciągu 2 dni od ustalenia daty po tym czasie zwalniam termin. Kwota zadatku
jest odliczana od opłaty za sesję. Jeśli odwołasz
sesję mniej niż 7 dni przed i nie zdecydujesz się jej
przełożyć, zadatek jest bezzwrotny.

Sesje odbywają się w intymnej, nieoceniającej
atmosferze, przy kawie i Twojej ulubionej muzyce.
Pomagam z pozowaniem i tak działam światłem
i stylizacjami żebyś zobaczyła siebie tak jak ja
Ciebie widzę - absolutnie piękną. Twój komfort
i poczucie bezpieczeństwa są dla mnie bardzo
ważne.
Platność za sesję – minus 300 zł zadatku – w
dniu wyboru zdjęć. Możliwy jest zakup dodatkowych zdjęć, 150 zł za każde.

czego spodziewać się
podczas sesji?

po sesji
Możesz zaufać mi w wyborze najlepszych kadrów lub wybrać je sama. W ciągu tygodnia
otrzymasz wtedy link z najlepszymi zdjęciami z
sesji w małej rozdzielczości. Wybierz proszę w
ciągu w 7 dni.
Dostarczam zdjęcia w formie plików cyfrowych
w ciągu trzech tygodni od informacji zwrotnej z
Twoim wyborem kadrów.

skontaktuj się!
emilialyon.com
fb: emilialyonphotography
ig: emilialyonphoto
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