Zamknijcie wspomnienia
w pięknych kadrach, które
zostaną z Wami na zawsze!
Oferta usług fotograficznych

Anais Photo Anna Miksza-Cybulska

tel. +48 660 738 681

anais.biuro@gmail.com

www.anaisphoto.pl

Oferta ważna do 31.12.2021

CZEŚĆ! JESTEM ANNA

Z przyjemnością
uwiecznię Wasz
wyjątkowy dzień!
Fotografią zajmuję się od wielu lat, film jako naturalna konsekwencja przyszedł nieco później.
Jest to moja pasja – zatrzymywanie w kadrze ulotnych chwil, niepowtarzalnych emocji.
Jako pierwsza pojawiła się fotografia ślubna. Reportaże nauczyły mnie cierpliwości i pokory,
ale i umiejętności szybkiego działania.
Później “narodziła się” moja ukochana fotografia rodzinna. Od wspaniałego czasu oczekiwania
na Maleńki Cud, aż po narodziny Nowego Życia.
Od 8 lat pracuję jako fotograf, mając zaszczyt i przyjemność uczestniczyć w Waszych
najważniejszych momentach życia. Dziękuję Wam, że zapraszacie mnie do swojego intymnego
świata, byśmy razem mogli zapisać w pamięci wspaniałą historię Waszego życia ♥
Współpracuję z młodym i kreatywnym fotografem i kamerzystą, dzięki któremu możliwe jest

wykonanie fotografii z uroczystości z wielu ujęć oraz jednoczesne filmowanie i robienie zdjęć.

„Mieliśmy przyjemność korzystać z usług Pani Ani na
naszym ślubie, weselu, sesji brzuszkowej oraz sesji
noworodkowej z naszym Skarbem. Wszystko
wspominamy bardzo miło. Czysty profesjonalizm i
chociaż pozowanie do zdjęć nie było naszą mocną
stroną, to na zdjęciach wyszło jakbyśmy wiedzieli o
tym wszystko – a to wszystko dzięki profesjonalnemu
fotografowi 
z całego serca polecamy usługi foto i wideo,
cieszymy się, że nam udało się trafić na tak
cudownych ludzi ♥ ”
Dorota, mama Jagódki

„Z czystym sercem polecamy zgrany oraz
wzajemnie uzupełniający się duet, który wykonuje
przepiękne zdjęcia i ciekawie złożony film. Para ta
doskonale
potrafi
uchwycić
najbardziej
wzruszające oraz najzabawniejsze momenty.
Wszystko wykonane jest z niesamowitą dbałością
nawet o najmniejsze szczegóły, zarówno zdjęcia,
jak i film czy album oraz inne pamiątki. Współpraca
jest na naprawdę wysokim poziomie, łatwo i
przyjemnie ustala się szczegóły, a przed samą i w
trakcie uroczystości otrzymuje się bardzo cenne
rady, aby ten najważniejszy dzień wyglądał
doskonale. Mamy nadzieję, że jeszcze wrócimy na
sesję brzuszkową oraz rodzinną.”
Kasia i Paweł

„Sztuka to codzienne wyzwania;
technikę należy zdobyć, aby mieć
kontrolę nad czasem.
W fotografii nauka i sztuka są jednością,
nie zaś swoim przeciwieństwem”
YOUSAF KARSH

Anais Photo

tel. +48 660 738 681

anais.biuroa@gmail.com

www.anaisphoto.pl

Sesje zdjęciowe – dostępne pakiety
Mini

Standard

Prestige

ujęcia:
• 5
• Galeria on-line
• Pakiet dostępny okresowo

ujęcia:
• 10
• Galeria on-line

ujęcia:
• 15
• Galeria on-line

czas:
• Do 30 minut
• 1 stylizacja

czas:
• 45 – 60 minut
• 2 stylizacje

czas:
• 60 – 90 minut
• 3 stylizacje

produkty:
• Płyta CD ze zdjęciami
• Odbitki 15x21 cm

produkty:
• Pendrive firmowy drewniany
• Eko album 20x20 cm
• Odbitki 15x21 cm

produkty:
• Pendrive w eleganckim pudełku
• Album storybook 20x20 cm lub Foliobox
z kartami passe partout 13x18 cm
• Odbitki 15x21 cm

250 zł

600 zł

1000 zł

Czas realizacji: 14 dni

Czas realizacji: 21 dni

Czas realizacji: 30 dni

Sesja zdjęciowa noworodkowa – dostępne pakiety
Mini
In black / in white

Standard

Prestige

ujęcia:
• 5
• Galeria on-line
• Ujęcia rodzinne na białym lub czarnym
tle

ujęcia:
• 10
• Galeria on-line
• Ujęcia rodzinne + portrety dziecka z
pozycjonowaniem

ujęcia:
• 15
• Galeria on-line
• Ujęcia rodzinne + portrety dziecka z
pozycjonowaniem

czas:
• do 30 minut
• 1 stylizacja

czas:
• 90 minut
• 2 stylizacje

czas:
• 120 – 180 minut
• 3 stylizacje

produkty:
• Płyta CD ze zdjęciami
• Odbitki 15x21 cm

produkty:
• Pendrive firmowy drewniany
• Eko album 20x20 cm
• Odbitki 15x21 cm

produkty:
• Pendrive w eleganckim pudełku
• Album storybook 20x20 cm lub Foliobox
z kartami passe partout 13x18 cm
• Odbitki 15x21 cm

250 zł

700 zł

1200 zł

Czas realizacji: 14 dni

Czas realizacji: 21 dni

Czas realizacji: 30 dni

WSPOMNIENIA POWINNY WAM
PRZYPOMINAĆ
O TYM, CO PIĘKNE I WAŻNE

Nie zgubcie ich
w cyfrowym chaosie
Pozwólcie w pełni wybrzmieć temu dniu – na tyle, aby
przypominał Wam o sobie za każdym razem, gdy spojrzycie
na regał w Waszym salonie. Niech wspomnienia kuszą, by do
nich wracać – raz za razem, przypominając Wam o tym co
piękne i ważne. Warto podzielić się tym też z bliskimi, prawda?

Anais Photo

tel. +48 660 738 681

anais.biuro@gmail.com

www.anaisphoto.pl

Anais Photo Anna Miksza-Cybulska

tel. +48 660 738 681

www.anaisphoto.pl

Storyalbum
/ Storybook
„Nie możemy oderwać od niego wzroku –
oglądamy i uśmiechamy się jak szaleni!”

STORYALBUM LUB STORYBOOK

Storyalbum:
sztywne karty

Perfekcyjne rogi

Storybook:
elastyczne karty

Aż do 100 stron

Trwałość
Karty są odporne na zabrudzenia,
a ich jakość przetrwa lata

Starannie wykończone –
bez nieestetycznych pomarszczeń

Sporo miejsca, aby zawrzeć
wszystko to, co najlepsze

DOPASUJCIE GO DO SIEBIE

Okładka
w Waszym stylu
Wyrazi Wasz charakter i będzie do Was pasować. Wybierzcie
swoją oprawę z ponad 40 różnych propozycji. Nie bójcie się każda oprawa będzie tak miziasta, że nie będziecie chcieli
wypuścić jej z rąk.
Do oprawy dodajcie grawer/nadruk UV z Waszymi imionami lub
ważnym cytatem.

20×20 cm

25×25 cm

30×30 cm

Co otrzymacie?
• Album 10 rozkładówek (20 stron)
• Indywidualny projekt
• 2 serie poprawek

Co otrzymacie?
• Album 10 rozkładówek (20 stron)
• Indywidualny projekt
• 2 serie poprawek

Co otrzymacie?
• Album 10 rozkładówek (20 stron)
• Indywidualny projekt
• 3 serie poprawek

Wyjątkowość albumu zapewnią:
• Personalizowana okładka (grawer
lub nadruk UV)
• Oprawa do wyboru z ponad 40 opcji

Wyjątkowość albumu zapewnią:
• Personalizowana okładka (grawer
lub nadruk UV)
• Oprawa do wyboru z ponad 40 opcji

Wyjątkowość albumu zapewnią:
• Personalizowana okładka (grawer
lub nadruk UV)
• Oprawa do wyboru z ponad 40 opcji

300 zł

450 zł

550 zł

Czas realizacji: 14 dni roboczych
(od momentu 100% akceptacji)

Czas realizacji: 14 dni roboczych
(od momentu 100% akceptacji)

Czas realizacji: 14 dni roboczych
(od momentu 100% akceptacji)

ZESTAW ALBUMÓW

Podzielcie się
szczęściem
Dodatkowa kopia dla rodziców, dziadków albo przyjaciół? Żaden
problem. Wasze albumy przygotujemy w kilku egzemplarzach,
tak, żeby każdy z najbliższych mógł wrócić do wyjątkowych chwil.

20×20 cm

30×30 cm

Co otrzymacie?
• Album 10 rozkładówek (20 stron)
• Indywidualny projekt
• 2 serie poprawek

Co otrzymacie?
• Album 10 rozkładówek (20 stron)
• Indywidualny projekt
• 2 serie poprawek

Wyjątkowość albumu zapewnią:
• Personalizowana okładka (grawer
lub nadruk UV)
• Oprawa do wyboru z ponad 40 opcji

Wyjątkowość albumu zapewnią:
• Personalizowana okładka (grawer
lub nadruk UV)
• Oprawa do wyboru z ponad 40 opcji

30×30 + 2 szt. 20×20 cm
Co otrzymacie?
• 1 × album 10 rozkładówek (20 stron)
• 2 × 10 rozkładówek (20 stron)
• Indywidualny projekt (taki sam w
każdym albumie)
• 2 serie poprawek

Wyjątkowość albumu zapewnią:
• Personalizowana okładka (grawer
lub nadruk UV)
• Oprawa do wyboru z ponad 40 opcji

300 zł

550 zł

1 200 zł

Czas realizacji: 14 dni roboczych
(od momentu 100% akceptacji)

Czas realizacji: 14 dni roboczych
(od momentu 100% akceptacji)

Czas realizacji: 14 dni roboczych
(od momentu 100% akceptacji)

Każda dodatkowa rozkładówka +20 zł

Każda dodatkowa rozkładówka +20 zł

Każda dodatkowa rozkładówka +50 zł

Albumik dziecięcy
„Nasze pociechy rosną jak na drożdżach,
ale albumiki pozostają małe i pełne
dziecięcego uroku”

Twoja nazwa

tel. +48 XXX XXX XXX

twojanazwa@mail.pl

www.twojanazwa.pl

ALBUMIK DZIECIĘCY – ALBUM Z TWARDYMI
KARTAMI

Sztywne karty

Perfekcyjne rogi

Z papieru jedwabnego, dodatkowo

Starannie wykończone –

wzmocnione przekładkami

bez nieestetycznych pomarszczeń

Trwałość
Karty są odporne na zabrudzenia,

a ich jakość przetrwa lata

Personalizacja
Grawer lub nadruk UV

Albumik 10×10 cm

Albumik 15×15 cm

Co otrzymacie?
• Mini albumik 10 rozkładówek (20 stron)
• Indywidualny projekt
• 1 seria poprawek

Co otrzymacie?
• Mini albumik 10 rozkładówek (20 stron)
• Indywidualny projekt
• 1 seria poprawek

Co otrzymacie?
• Zestaw albumów 10 rozkładówek
(20 stron)
• indywidualny projekt
• 2 serie poprawek

Wyjątkowość albumu zapewnią:
• Personalizowana okładka (grawer lub
nadruk UV)
• Wybór oprawy z ponad 40 opcji

Wyjątkowość albumu zapewnią:
• Personalizowana okładka (grawer lub
nadruk UV)
• Wybór oprawy z ponad 40 opcji

Wyjątkowość albumu zapewnią:
• Personalizowana okładka (grawer lub nadruk
UV)
• Wybór oprawy z ponad 40 opcji

Albumiki 20×20+2 szt. 10×10

150 zł

230 zł

Czas realizacji: 14 dni roboczych
(od momentu 100% akceptacji)

Czas realizacji: 14 dni roboczych
(od momentu 100% akceptacji)

Czas realizacji: 14 dni roboczych
(od momentu 100% akceptacji)

Dodatkowa rozkładówka: 10 zł

Dodatkowa rozkładówka: 10 zł

Dodatkowa rozkładówka: 25 zł

500 zł

Album tradycyjny
„Klasyka w najlepszym wydaniu”

ALBUM TRADYCYJNY

Czarne karty
z przekładkami

Perfekcyjne rogi
Starannie wykończone –
bez nieestetycznych pomarszczeń

Niepowlekany papier, solidnie zamocowane.
Przekładki jasne, pergaminowe.

Personalizacja

Aż do 100 stron

Możliwość wykonania nadruku lub

Sporo miejsca, aby zawrzeć

graweru w zależności od oprawy

wszystko to, co najlepsze

Album 25×25 cm
Co otrzymacie?
• Album tradycyjny na 20/30/40/50 kart
(do wyboru)
• Personalizowaną okładkę (grawer lub
nadruk UV)

Album 30×30 cm
Co otrzymacie?
• Album tradycyjny na 20/30/40/50 kart
(do wyboru)
• Personalizowaną okładkę (grawer lub
nadruk UV)

Album 33×33 cm
Co otrzymacie?
• Album tradycyjny na 20/30/40/50 kart
(do wyboru)
• Personalizowaną okładkę (grawer lub
nadruk UV)

280 zł

400 zł

450 zł

Czas realizacji: 14 dni roboczych
(od momentu 100% akceptacji)

Czas realizacji: 14 dni roboczych
(od momentu 100% akceptacji)

Czas realizacji: 14 dni roboczych
(od momentu 100% akceptacji)

Zamów 3 takie same albumy i otrzymaj 5% zniżki

Zamów 3 takie same albumy i otrzymaj 5% zniżki

Zamów 3 takie same albumy i otrzymaj 5% zniżki

Dodatkowy pakiet odbitek:
10×15
• 50 sztuk – 75 zł
• 100 sztuk – 150 zł

Dodatkowy pakiet odbitek:
10×15
• 50 sztuk – 75 zł
• 100 sztuk – 150 zł

Dodatkowy pakiet odbitek:
10×15
• 50 sztuk – 75 zł
• 100 sztuk – 150 zł

15×21
• 50 sztuk – 150 zł
• 100 sztuk – 275 zł

15×21
• 50 sztuk – 150 zł
• 100 sztuk – 250 zł

15×21
• 50 sztuk – 150 zł
• 100 sztuk – 250 zł

Odbitki fotograficzne
„Kolory, wyrazistość i wrażenia, których nie
dadzą Wam ekrany telefonów”

ODBITKI FOTOGRAFICZNE

Jedwabny papier
Niezwykle przyjemny w dotyku, sprawdzony
papier FUJI o powierzchni silk.

Zbalansowane kontrasty
Światło, cień, kontrast – wiemy, że są kluczowe.
Przypadkowe plamy na zdjęciach? To nie u nas!

Prawdziwe kolory
W kwestii barw jesteśmy bezkompromisowi.
Muszą pokrywać się z oryginałem.

FINE ART PRINTY

Papier Mohawk
Wyjątkowy papier, matowy i sztywny, dostępny
w jednym formacie 15x23 cm

Zbalansowane kontrasty
Światło, cień, kontrast – wiemy, że są kluczowe.
Przypadkowe plamy na zdjęciach? To nie u nas!

Nasycone kolory
Barwy doskonale oddają malarskość
szczególnie zdjęć z sesji artystycznych

SKÓRZANE KOPERTY

Porządek (i styl)
musi być
Koperty z ekozamszu – bardzo przyjemne w dotyku. Występują
w pięciu kolorach, które określilibyśmy jako uniwersalne –
dobierane są zarówno dla sesji ślubnych, ciążowych, jak
i dziecięcych.

Możliwa personalizacja
Grawer

PUDEŁKO NA ODBITKI

Porządek (i styl)
musi być
Pudełko na odbitki – może posiadać przegródkę z ukrytym
magnesem, w której można umieścić pendrive. Takie
opakowanie odbitek podkreśli, że na zdjęciach uchwycone są
ważne i piękne chwile.

Możliwa personalizacja
Grawer lub nadruk UV

Odbitki

Fine arty

Koperta

Pudełko

Format 10×15:
• 1 sztuka – 2 zł
• 50 sztuk – 75 zł
• 100 sztuk – 150 zł
Format 13×18:
• 1 sztuka – 3 zł
• 50 sztuk – 110 zł
• 100 sztuk – 200 zł
Format 15×23:
• 1 sztuka – 4 zł
• 50 sztuk – 150 zł
• 100 sztuk – 250 zł

Format 15×23:
• 1 sztuka – 5 zł
• 50 sztuk – 150 zł
• 100 sztuk – 250 zł

Format 15×23:
• 50 sztuk odbitek

Format 15×23:
• 50 lub 100 sztuk odbitek

+ koperta w wybranym kolorze
(dostępne oprawy to: C8, C9,
C10, C11, V27)
(możliwa personalizacja koperty
grawerem)

+ pudełko z możliwością
personalizacji (grawer lub nadruk
UV)
wybór oprawy z pełnego
wzornika

300 zł

300 / 350 zł

Passe-Partout
Folio Box to zestaw składający się z eleganckiego,
ręcznie robionego pudełka, w którym zmieści się od
5 do 20 sztuk kart z fotografiami w stylowych,
kartonowych ramkach Passe-Partout, naświetlanych
lub
drukowanych
na
wybranym
papierze.

FOLIOBOX
Folio Box to zestaw składający się z eleganckiego, ręcznie robionego pudełka, w którym
zmieści się od 5 do 20 sztuk kart z fotografiami w stylowych, kartonowych ramkach
Passe-Partout,

naświetlanych

lub

drukowanych

na

Jedwabny papier
Niezwykle przyjemny w dotyku papier
podklejony na kartonikowym dystansie,
w ramce passe-partout lub bez

Możliwa personalizacja
Grawer lub nadruk UV

Okienko
Możliwe okienko z akrylowym wykończeniem
w oprawie pudełka folioboxa

wybranym

papierze.

TRIPLEX
Tripleks to 3 fotografie podklejone do eleganckiej ramki oprawionej w tkaninę
introligatorską, ekoskórę lub tkaninę aksamitną.
Świetnie prezentuje się na komodzie, ale może też zostać złożony w formie
książki. Sprawdzi się jako prezent dla rodziców pary młodej, chrzestnych lub dziadków.

Jedwabny papier
Niezwykle przyjemny w dotyku papier
podklejony na kartonikowym dystansie,
w ramce passe-partout lub bez

Zbalansowane kontrasty
Światło, cień, kontrast – wiemy, że są kluczowe.
Przypadkowe plamy na zdjęciach? To nie u nas!

Perfekcyjne rogi
Starannie wykończone –
bez nieestetycznych pomarszczeń

Karty Passe-partout

Foliobox

Triplex

Format 13×18:
• 1 sztuka – 10 zł
• 10 sztuk – 90 zł

Format 15×23:
• 1 sztuka – 15 zł
• 10 sztuk – 120 zł

Format 15×23 / 15x15
• 3 zdjęcia pionowe

Format 13×18:
• 10 sztuk
+ pudełko w wybranym kolorze
(możliwa personalizacja grawerem)

+ możliwością personalizacji (grawer lub
nadruk UV)
wybór oprawy z pełnego wzornika

Format 20×30:
• 1 sztuka – 20 zł
• 10 sztuk – 170 zł

350 zł

150 zł

Album EKO
„Nie ma chyba okazji, do której by nie
pasował – przetestowałam go nawet jako
tablo jubileuszowe dla firmy”

ALBUM EKO

Sztywne karty
Z papieru jedwabnego, dodatkowo

wzmocnione przekładkami

Okładka według
Twojego projektu

Zaokrąglone
lub proste rogi

Do 20 stron
Aby zawrzeć esencję tego,
co najlepsze

Album EKO 20×20 cm

Co otrzymacie?
• Album z okładką ze zdjęciem
• Indywidualny projekt
• 1 seria poprawek

Album Light 20×20 cm

Co otrzymacie?
• Album z okładką z gąbką, z jedwabnego
materiału z połyskiem - ze zdjęciem
• Indywidualny projekt
• 1 seria poprawek

Tablo (2 strony) - 30 zł
3 rozkładówki (6 stron) - 75 zł
5 rozkładówek (10 stron) - 100 zł
10 rozkładówek (20 stron) - 180 zł

5 rozkładówek (10 stron) - 150 zł

Czas realizacji: 14 dni roboczych
(od momentu 100% akceptacji)

Czas realizacji: 14 dni roboczych
(od momentu 100% akceptacji)

Nośniki danych
„Wysoka jakość, niezawodność
i bezpieczeństwo danych na lata”

PENDRIVE USB 3.0 W PUDEŁKU

Pojemność do
32 Gb

Perfekcyjne rogi
Starannie wykończone –

bez nieestetycznych pomarszczeń

USB 3.0

Personalizacja

Trwałość

Możliwość wykonania nadruku lub

Wysoka jakość, niezawodność i duża

graweru w zależności od oprawy

szybkość zapisu/odczytu danych

PŁYTY W OPRAWIE FOTOGRAFICZNEJ

Miejsce nawet
na 3 płyty
CD, DVD lub BluRay

Okładka według
indywidualnego projektu

Pedrive

Co otrzymacie?
• Pendrive z pudełkiem - wybór oprawy
z pełnego wzornika
• Indywidualny projekt graweru
• 1 seria poprawek

Płyty

Co otrzymacie?
• Komplet płyt z nadrukiem w pudełku
z okładką ze zdjęciem
• Indywidualny projekt
• 1 seria poprawek

8 Gb - 150 zł
16 Gb - 250 zł
32 Gb - 300 zł

1 płyta - 30 zł
2 płyty - 50 zł
3 płyty - 80 zł

Czas realizacji: 14 dni roboczych
(od momentu 100% akceptacji)

Czas realizacji: 14 dni roboczych
(od momentu 100% akceptacji)

Wall Decor
Zwykła odbitka to za mało? Chcesz, aby
fotografie mogły zdobić ściany Twojego
mieszkania? Propozycja Wall Decor jest dla
Ciebie.

CANVAS

Fotografia drukowana na płótnie do EcoSolventu z wyraźną,
malarską fakturą, co nadaje im odpowiedni charakter i klimat.

Do ich produkcji używane są ekologiczne i bezzapachowe
atramenty, dzięki czemu są bezpieczne dla zdrowia.
Płótno naciągane jest na naturalną, drewnianą konstrukcję w ten
sposób, że canvasy mają zadrukowane krawędzie boczne, przez
co są od razu gotowe do zawieszenia na ścianie.

WYDRUK NA AKRYLU

Fotografia
wydrukowana
na
matowym,
profesjonalnym papierze syntetycznym (techniką
druku
pigmentowego).
Pokryta
w
całości
połyskującą, akrylową płytą o grubości 6mm.
Akryl tworzy efekt nałożonego na zdjęcie "szkła".
Akrylowa powierzchnia wykończona za pomocą
frezu diamentowego, dodaje zdjęciom niezwykłego
charakteru i głębi optycznej oraz stanowi wyjątkową
oprawę dla Twoich fotografii.

WYDRUK NA DIBONDZIE

Dibond klasyczny to luksusowy fotoprodukt z kategorii Wall Decor,
który składa się z takich części jak:
- dibond z nadrukowanym zdjęciem (płyta szczotkowana poziomo, o

grubości 3mm)
- płyta MDF barwiona na czarno o grubości 6mm
-zawieszki i stabilizatory o grubości 8mm*
Fotografia naniesiona na dibond klasyczny metodą druku UV wygląda
bardzo

nowocześnie,

modnie

i

stylowo.

Na

zdjęciach

będzie widoczna ciekawa struktura dibondu. Jego "włókna" układają
się w pozycji horyzontalnej (na białych elementach fotografii skutkuje
to pojawieniem się szarego odcienia płyty).

CRYSTAL BOARD

Trzy wydruki na matowym papierze ze
specjalnym wykończeniem brzegów
– cięcie pod kątem 45º
Format wydruków:
2 szt 20x30 cm + 1 szt 30x40 cm

Crystal
Board

Wydruki na
dibondzie

Wydruk na
akrylu

Canvas
na płótnie
Format 30x40:

•

85 zł

Format 50x70:

•

Format 30x40:

•

•

250 zł

240 zł

150 zl

Format 70x100:

•

Format 30x40:

200 zł

Format :
2 szt 20x30 + 1 szt 30x40

•
Format 50x70:

Format 50x70:

•

•

550 zł

470 zł

150 zł

SZEROKI WYBÓR WZORÓW DO PERSONALIZACJI

NIEEDYTOWALNE

EDYTOWALNE

Pełną gamę wzorów i możliwości poznacie podczas naszego spotkania!
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SZEROKI WYBÓR OPRAW RÓŻNEGO GATUNKU
– KOLORY DOTYCZĄ ALBUMÓW
Pełną gamę opraw i możliwości poznacie podczas naszego spotkania!
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SZEROKI WYBÓR OPRAW RÓŻNEGO GATUNKU
– KOLORY DOTYCZĄ FOLIOBOXÓW I TRIPLEXÓW
Pełną gamę opraw i możliwości poznacie podczas naszego spotkania!

Chcecie obejrzeć
produkty na żywo?
Nie ma problemu! Wiem, że chcecie mieć pewność na co się
decydujecie. Podczas naszego spotkania będziecie mogli
zobaczyć i dotknąć produktów, które tutaj znaleźliście. Pokażę
Wam też próbki opraw do wyboru oraz wszystkie możliwości
dostosowania ich do Waszych upodobań.
Do zobaczenia!

Anais Photo

tel. +48 660 738 681

twojanazwa@mail.pl

www.twojanazwa.pl

