Zapraszamy na sesje zdjęciowe dla każdego!
Umów się już dzisiaj:
studio@feniksstyle.pl

I Sesje zdjęciowe dla każdego - od 450 zł
Na sesje nie tylko dla modelek zapraszamy młode kobiety, dojrzałe Panie i Panów, dziewczyny szczupłe
i „rubensowskie”, bez wad i te z tysiącem kompleksów. Każdy może poczuć się wyjątkowo.

Przygotowanie odbywa się Akademii Feniks Style przy ul. Dworcowej 47 natomiast sesja
zdjęciowa odbywa się w studiu fotograficznym.
W zakres przygotowań wchodzi profesjonalny makijaż fotograficzny.
Zanim otrzymasz wybrane zdjęcia fotograf wykonuje szczegółowe poprawki w specjalistycznym
programie. Wszelkie niedoskonałości cery na całym ciele zostaną usunięte. Możliwe jest również lekkie
„odchudzanie” oraz delikatne poprawianie kształtu poszczególnych części ciała.
Część ewentualnych defektów urody zostanie usunięta lub złagodzona już podczas makijażu
poprzez korektę światłem i cieniem (modelaż twarzy) oraz kosmetyki najwyższej jakości do makijażu
fotograficznego (High Definition).
Jeżeli krepuje Cię sytuacja gdy po drugiej stronie obiektywu stoi mężczyzna – podczas sesji
intymnych fotografem może być kobieta.
Zdjęcia wykonuje właścicielka agencji modelek lub doświadczony fotograf.
Temat sesji:
Beauty, intymna: ”Tylko dla Twoich oczu, Kochanie”, fashion, dla przyszłych mam, portret, urodzinowa
oraz tematyka mieszana.

Liczba ujęć/ ilość zretuszowanych zdjęć: 40 / 5 - 450 zł.
Liczba ujęć/ ilość zretuszowanych zdjęć: 60 / 10 - 550 zł.
Miejsce sesji: studio fotograficzne w Bydgoszczy.
Czas trwania sesji: sesja łącznie z przygotowaniem trwa około 2,5 -3 godzin.

I)
Ekskluzywne
sesje
zdjęciowe
w
z makijażem, fryzurą i asystą stylistki - 1 100 zł

apartamencie

Przygotowanie oraz sesja zdjęciowa odbywa się w jednym miejscu - w komfortowym
apartamencie z dodatkowym ogrzewaniem, klimatyzacją i wszelkimi wygodami.

W zakres przygotowań wchodzi: profesjonalny makijaż fotograficzny z kępkami rzęs,
wyrównanie kolorytu dekoltu, modelowanie włosów, upięcie, poprawki makijażu i fryzury
w trakcie sesji, biżuteria i elementy garderoby ze zbiorów Feniks Style, asysta i pomoc stylistki.
Zanim otrzymasz wybrane zdjęcia fotograf wykonuje szczegółowe poprawki w
specjalistycznym programie. Wszelkie niedoskonałości cery na całym ciele zostaną usunięte.
Możliwe jest również lekkie „odchudzanie” oraz delikatne poprawianie kształtu poszczególnych
części ciała.
Część ewentualnych defektów urody zostanie usunięta lub złagodzona już podczas
makijażu poprzez korektę światłem i cieniem (modelaż twarzy) oraz kosmetyki najwyższej jakości
do makijażu fotograficznego (High Definition).
Jeżeli krepuje Cię sytuacja gdy po drugiej stronie obiektywu stoi mężczyzna – podczas
sesji intymnych fotografem może być kobieta.
Zdjęcia wykonuje właścicielka agencji modelek lub doświadczony fotograf.

Temat sesji:
Beauty, intymna: ”Tylko dla Twoich oczu, Kochanie”, fashion, dla przyszłych mam, portret,
urodzinowa oraz tematyka mieszana.

Miejsce sesji: apartament.
Czas trwania sesji: sesja łącznie z przygotowaniem trwa około 4,5 -5 godzin.
Liczba ujęć / ilość zretuszowanych zdjęć: 80-100/ 12 + sepia.

II) Sesja fotograficzna
„Tylko dla Twoich oczu Kochanie” - 1 100 zł
Kierowana jest dla Pań, które chcą uwiecznić swój temperament, seksualność, namiętność jaka
drzemie w każdej kobiecie i podzielić się swoją tajemnicą z ukochanym mężczyzną. Wachlarz
pomysłów na taką sesję jest bardzo szeroki. Nie trzeba odkrywać wszystkiego aby Twoje zdjęcie
budziło pożądanie. Przypomnij mężczyźnie Twojego życia jaki skarb ma przy sobie! On również
może Cię obdarować – voucher na sesję intymną to wymarzony i niebanalny prezent. Podsuń mu
pomysł jak może Cię uszczęśliwić w Dniu Kobiet, Walentynki, święta, urodziny, rocznicę ślubu.

Przygotowanie oraz sesja zdjęciowa odbywa się w jednym miejscu - w komfortowym
apartamencie z dodatkowym ogrzewaniem, klimatyzacją i wszelkimi wygodami.
W zakres przygotowań wchodzi: profesjonalny makijaż fotograficzny z kępkami rzęs,
wyrównanie kolorytu dekoltu, modelowanie włosów, upięcie, poprawki makijażu i fryzury w
trakcie sesji, biżuteria i elementy garderoby ze zbiorów Feniks Style, asysta i pomoc stylistki.
Zanim otrzymasz wybrane zdjęcia fotograf wykonuje szczegółowe poprawki
w specjalistycznym programie. Wszelkie niedoskonałości cery na całym ciele zostaną usunięte.

Możliwe jest również lekkie „odchudzanie” oraz delikatne poprawianie kształtu poszczególnych
części ciała.
Część ewentualnych defektów urody zostanie usunięta lub złagodzona już podczas
makijażu poprzez korektę światłem i cieniem (modelaż twarzy) oraz kosmetyki najwyższej jakości
do makijażu fotograficznego (High Definition).
Jeżeli krepuje Cię sytuacja gdy po drugiej stronie obiektywu stoi mężczyzna – podczas
sesji intymnych fotografem może być kobieta.
Zdjęcia wykonuje właścicielka agencji modelek lub doświadczony fotograf.

Temat sesji: sesja intymna pn. ”Tylko dla Twoich oczu, Kochanie.”
Miejsce sesji: apartament .
Czas trwania sesji: sesja łącznie z przygotowaniem trwa około 4,5 -5 godzin.
Liczba ujęć / ilość zretuszowanych zdjęć: 80-100/ 12 + sepia.

III) Kompleksowa stylizacja do sesji zdjęciowych
Kompleksowo przygotujemy do sesji, modelki/modeli z wykonaniem makijażu od make – up
do make-up do fantazyjnego i stylizacją fryzury od naturalnej, romantycznej do
awangardowej. Organizujemy i dobieramy garderobę, biżuterię w temacie Twojej sesji.
Koszt przedsięwzięcia ustalany jest indywidualnie.

