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Polaroidy zdjęcia testowe

Warszawa testy dla agencji

Polaroidy, zdjęcia testowe dla agencji fotograficznych – to zdjęcia dla poczatkujęcych modelek na potrzeby

agencji modelek, czy też portfolio.

Jesteś początkującą/ym Modelką/em? A może potrzebujesz zdjęcia testowe / polaroid do agencji,

portfolio?

NAPISZ DO MNIE

JAK TO SIĘ ODBYWA?

Zdjęcia wykonuję w Studio Zygzak w Warszawie na Woli, albo we wskazanym przez Ciebie, do wyboru.

Nie musisz martwić się o stronę techniczną.

Przy zdjęciach typu polaroid nie potrzebny jest kosztowny makijaż, gdyż zdjęcia maja przedstawiać

naturalna urodę modelki/la.

Przy zdjęciach typu testy, odpowiedni wizaż jest zalecany. Koszt wizażu ustalany jest indywidualnie dla

kobiety lub mężczyzny, w zależności od jego zakresu.

Z każdą Modelką/em podpisujemy stosowna umowę przekazania praw autorskich majątkowych.

Gotowe zdjęcia Modelka/el otrzyma w formie elektronicznej w tym samym dniu, w wyjątkowych

przypadkach w ciągu 5 dni roboczych.

Jeżeli Modelka/el nie ma ukończonych 18 lat, konieczna jest obecność rodzica, bądź opiekuna prawnego.

Polaroidy zdjęcia testowe Warszawa testy dla agencji

PIERWSZY

KROK DLA

MODELEK

Dodatkowo możesz zamówić odbitki w atrakcyjnej cenie ♥.

ILE TO

KOSZTUJE?

Niezbędny materiał dla agencji (i nie tylko) – a to wszystko w

niewygórowanej cenie.

Polaroid

8 zdjęć

zdjęcia w formie elektronicznej

obróbka zdjęć

czas 1 godz.

Testy

8 zdjęć

zdjęcia w formie elektronicznej

obróbka zdjęć

czas 3 godziny

Testy +

9 zdjęć

zdjęcia w formie elektronicznej

obróbka zdjęć

czas 3 godziny

wizaż fotograficzny

Ceny NETTO. Polaroidy zdjęcia testowe Warszawa testy dla agencji

Oferta jest elastyczna, w przypadku większej ilości uczestników lub pytań proszę o email lub tel.

Dodatkowo istnieje możliwość:

Każda z Pań, której robiłem zdjęcia polaroid lub testowe, otrzyma 15% rabatu na fotografię w zakresie portret,

sensual lub akt.

Panowie otrzymają taki sam rabat na zdjęcia wizerunkowe lub portret sportowy.
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