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LISTA PYTAŃ DO FOTOGRAFA

1. Jakie fotograf ma doświadczenie w branży ślubnej? Czy można zobaczyć
poprzednie realizacje?

2. W jakim stylu fotograf ślubny wykonuje zdjęcia?

3. Jakie pakiety oferuje fotograf (przygotowania, ślub, wesele, plener, sesja
narzeczeńska), co zawierają i w jakich są cenach?

4. Ile wynosi zadatek/zaliczka, kiedy płaci się resztę kwoty?

5. Kiedy para młoda otrzyma zdjęcia ślubne?

6. Jaki jest maksymalny czas pracy fotografa? Ile kosztuje dodatkowa godzina?

7. Czy do ceny usług doliczane są koszty dojazdu? Czy trzeba zapewnić
fotografowi nocleg?

8. Czy fotograf jest zaznajomiony z miejscami, w których odbędzie się ślub i
wesele?

9. Czy posiada licencję na wykonywanie zdjęć w kościele?

10. Ilu fotografów będzie na ślubie, przyjęciu?

11. Czy w razie nagłej choroby lub innych nieoczekiwanych zdarzeń
uniemożliwiających pracę, zapewnione będzie zastępstwo?

12. Jakiego sprzętu używa fotograf? Czy wykorzystuje w pracy drona?
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13. Co w przypadku awarii sprzętu?

14. W jakiej formie para młoda otrzyma zdjęcia? Na jakim nośniku?

15. Ile zdjęć otrzyma para młoda? Wszystkie wykonane przez fotografa, czy
wybrane?

16. W jakim formacie będą zdjęcia w formie elektronicznej?

17. Jaki będzie koszt odbitek, jeśli Para Młoda będzie chciała wydrukować więcej
zdjęć?

18. Czy cena usługi obejmuje gotowy album? Kto wybierze zdjęcia i ich układ?
Jakie są albumy do wyboru (rozmiar, wygląd)?

19. Ile zdjęć zostanie poddanych obróbce? Czy fotograf wykonuje zdjęcia w
wersji czarno-białej lub w sepii? Czy można wybrać, które zdjęcia zostaną w
ten sposób przygotowane?

20. Czy fotograf przygotowuje również prezentację ze zdjęć z podkładem
muzycznym?

21. Kiedy i gdzie można wykonać sesję plenerową? Czy podczas zdjęć
plenerowych fotograf wykonuje zdjęcia w jednym czy kilku miejscach? Czy
jest otwarty na propozycje pary młodej?

22. Jakie zdjęcia wykonuje na weselu? Czy można liczyć na sfotografowanie
każdego z gości?

23. Czy para młoda będzie mogła udostępniać, publikować i wywoływać
zdjęcia?

24. Czy zdjęcia będą zawierały logo fotografa?
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25. Jaki styl pracy preferuje fotograf? Czy woli robić zdjęcia pozowane czy
naturalne fotografie z zaskoczenia?

26. Czy zdjęcia będą gdzieś publikowane przez fotografa?

27. Kiedy najlepiej zaplanować sesję narzeczeńską?

28. Jakie miejsca poleca fotograf na plener ślubny i sesję narzeczeńską?

29. Czy plener ślubny wykonywany jest w dniu ślubu czy można wybrać inny
termin?

30. Jak fotograf ubiera się na wesele?

31. Czy fotograf jest gotowy realizować sesję zagraniczną?

32. Kiedy trzeba podpisać umowę?

33. Czy fotograf posiada doświadczenie w obsłudze wesel międzynarodowych?

34. Co oprócz zdjęć ślubnych znajduje się w ofercie fotografa?

35. Czy fotograf tworzy kopię zapasową zdjęć? Gdzie i jak długo jest ona
przechowywana?


