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Kamerzysta katowice, kamerzysta śląsk, kamerzysta
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kamerzysta katowice, fotograf weselny Katowice, fotogram slubny slask, film z wesela slask
W swojej pracy uwieczniamy wspaniałe chwile z niezwykłego dnia w zyciu Pary Młodej. Filmujemy i
fotografujemy tylko wykwintne kadry ktore w nastepnym etapie sa starannie poukładane w jedna całosc.
Kamerowanie wesel i fotografowanie jest dla nas pasja, dzieki temu wszystkie filmy i zdjęcia slubne sa
innowacyjne i wyjatkowe. Każde zlecenie jest analizowane z Para Młoda, prace zdjecia które tworzymy sa
ciekawe, dynamiczne, prestizowe. Jeżeli nie planujecie się nudzić i z przyjemnoscia wracac po kilku latach do
wspomnien z tego waznego dnia to dobrze trafiliscie .Utrwalimy niepowtarzalne chwile z Waszego Slubu i
Wesela. Nasze dziela realizujemy w technice DSLR przy pomocy najwyższej klasy lustrzanek firmy CANON
dzięki temu obraz jest bardzo plastyczny i kontrastowy. Realizujemy zlecenia weselne glownie na terenie
slaska .Silesia Wedding to młody zespół który sprawi że pamiatka z waszego wesela będzie wyjatkowy.
Zapraszam do zapoznania się z filmami i zdjeciami slubnymi. 
Masz pytania zadzwon kontakt tel: 728 825 057 lub email: silesiawedding@gmail.com
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