
Wałbrzych, 18 września 2014 r.

Szanowni Państwo,

tegoroczne wybory samorządowe i towarzysząca im kampania, już od wielu miesięcy wzbudzają wielkie 
zainteresowanie.  Media  spekulują,  sztaby  kandydatów  przygotowują  działania,  a  sami  kandydaci  wybierają 
najlepsze  drogi  do  osiągania swoich  wyborczych  celów.  Warto pamiętać,  że  dzisiejsza  rzeczywistość  stawia 
przed każdą kampanią wyborczą, co raz to nowe i większe wymagania. Z radością obserwujemy, że postępująca 
profesjonalizacja  działań  w  tym  zakresie,  owocuje  prezentacją  kandydatów  i  ich  programów  wyborczych
na najwyższym poziomie.

Z myślą o Was – najlepszych  kandydatach  na stanowiska samorządowe,  Firma Super  FOTOGRAF 
przygotowała bogatą i elastyczną ofertę  współpracy w zakresie profesjonalnej kreacji fotograficznej wizerunku 
kandydata. Nasze atuty to wieloletnia praktyka i ponad 30-letnie doświadczenie w branży fotografii portretowej, 
reklamowej, reportażowej oraz filmowej. Oferujemy Państwu najwyższej klasy sesje fotograficzne, bo doskonale 
wiemy, że tylko profesjonalna prezentacja kandydata, przekona elektorat do dokonania dobrego wyboru. Dzięki 
naszym  sesjom  macie  gwarancję,  że  wysiłek  informowania  wyborców  o  Państwa  planach  na  lepsze  jutro, 
zostanie właściwie utożsamiony z Waszą osobą.

Super  FOTOGRAF  to  certyfikowane  laboratoria  Kodak  Professional  (Certyfikat  Kodak  Promise
of  Excellence).  Współpracując  z  najlepszymi  na  świecie  dostawcami  usług  fotograficznych,  zapewniamy,
że  Super  FOTOGRAF  to  gwarancja  najlepszej  jakości  usług  i  zadowolenie  klienta.  Nasze  dotychczasowe 
doświadczenia  w  realizacjach  foto  na  potrzeby  kampanii  wyborczych,  to  przede  wszystkim  ogromne 
zaangażowanie  oraz  wielka  radość  satysfakcja  z  sukcesów  wyborczych  naszych  klientów  –  kandydatów
na różnorodne stanowiska samorządowe, powiatowe, państwowe, etc.

Wychodząc  na  przeciw  rosnącym  potrzebom  kandydatów,  od  kilku  lat  Firma  Super  FOTOGRAF
z powodzeniem wykonuje także w pełni profesjonalne (multimedialne) spoty wyborcze.

Już  dziś życząc Państwu sukcesów w nadchodzących wyborach, Firma Super FOTOGRAF zaprasza
do  współpracy  przy  kreowaniu  Waszego  wizerunku.  Tylko  najlepsi  wykonawcy,  mogą  pozytywnie  wpłynąć
na  podniesienie  wartości  Państwa  kampanii  wyborczej.  Zaufajcie  naszemu  doświadczeniu  i  cieszcie  się
z sukcesu wyborczego, który i dla nas będzie powodem do dumy i zadowolenia z dobrze wykonanej pracy.

W  przypadku  zainteresowania  prosimy  o  kontakt  celem  przekazania  informacji  niezbędnych  nam
do przygotowania kompleksowej oferty i indywidualnej kalkulacji cenowej dopasowanej do Państwa potrzeb.

Z poważaniem
Karol Korolczuk

Studio Kodak Professional KPOE
Wałbrzych, ul.Mickiewicza 27
tel.: 74 84 253 54, kom.: 786.333.333



Nasze dotychczasowe doświadczenia w realizacjach foto na potrzeby kampanii wyborczych, to przede 
wszystkim ogromne zaangażowanie oraz wielka radość i satysfakcja z sukcesów wyborczych naszych 

klientów – kandydatów na różnorodne stanowiska samorządowe, powiatowe, państwowe, etc.

Fotografia portretowa na każdą kieszeń, już od 30zł netto.
Na jakość fotografii ma wpływ jakim sprzętem fotografujemy w zależności od potrzeb:

Zestaw Canon o rozdzielczości 8 megapikseli  o wartości 1000 Euro netto
Zestaw Canon o rozdzielczości 21 megapikseli  o wartości 4000 Euro netto

Zestaw Hasselblad H3D39 o rozdzielczości 39 megapikseli  o wartości 20 000 Euro netto

CENNIK USŁUG FOTOGRAFICZNYCH:
- Fotografia identyfikacyjna 1 ujęcie o rozdzielczości 8 megapikseli - 30zł netto (Zawiera portret twarzy)
- Fotografia portretowa 1 ujęcie o rozdzielczości 21 megapikseli - 50zł netto (Zawiera portret twarzy)

- Mała sesja do 15 minut o rozdzielczości 21 megapikseli - 100zł netto (Zawiera portret twarzy)

- Optymalna Sesja do 60 minut o rozdzielczości 21 megapikseli - 400zł netto
(Zawiera portret twarzy oraz portret średni - plan ½ - do pasa)

- Sesja Pełna do 120 minut o rozdzielczości 21 megapikseli - 2000zł netto
(Zawiera portret twarzy, portret amerykański - plan ¾ – do kolan, oraz fotografię całej postaci – plan pełny)

- Sesja Pełna do 120 minut o rozdzielczości 39 megapikseli - 2000 Euro netto
(Zawiera portret twarzy, portret amerykański - plan ¾ – do kolan, oraz fotografię całej postaci – plan pełny)

- Cyfrowe opracowanie fotografii wg indywidualnych ustaleń 50-100zł netto za 1 sztukę (cena minimalna, opcja)

- Indywidualne konsultacje poprzedzające wykonanie fotografii – 0-100zł netto (opcja)

CENNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH:
Przygotowanie twarzy przez wizażystkę 50-100zł netto. 

Kontakt: Karol Korolczuk
Studio Kodak Professional KPOE
Wałbrzych, ul.Mickiewicza 27
tel.: 74 84 253 54, kom.: 786.333.333

Niniejsze zaproszenie do współpracy nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego, a jest tylko przykładową prezentacją zakresu i jakości usług świadczonych przez 
Super FOTOGRAF. Wystawiamy faktury VAT.



CENNIK USŁUG POLIGRAFICZNYCH / DRUK CYFROWY POLIMEROWY EXPRESS:
1) Laboratorium Kodak Express Pasaż Tesco Szczawno – Zdrój, Łączyńskiego 44

czynne codziennie od 9 do 21, w niedziele od 10 do 18

2) Laboratorium Kodak Express Przy Ratuszu Wałbrzych, Sienkiewicza 6
czynne codziennie od 7:30 do 15:30

Szybkość druku pakietu 100 sztuk A4 - od 3 do 5 minut
Szybkość druku A4 - 2sekundy. Szybkość druku A3 - 3 sekundy

Druk z plików PDF, przestrzeń barwowa CMYK. Powierzchnia zadruku zawiera margines 5mm z każdej stron
Projekt - cena wg. indywidualnych ustaleń

PLAKAT:
Druk kolorowy (papier kreda 80-130g) ceny netto
nakład A4(4+0) A4(4+4) A3(4+0) A3(4+4)
1-9szt 1,20 zł 2,40 zł 2,00 zł 4,00 zł
10-49szt 1,00 zł 2,00 zł 1,80 zł 3,60 zł
50-99szt 0,80 zł 1,60 zł 1,60 zł 3,20 zł
+100szt. 0,60 zł 1,20 zł 1,20 zł 2,40 zł

Papier Pol Color Laser 160-280 gram,
jakość papieru potwierdzona przez Europejskie Centrum Testowania Papieru symbolem Rainbow Quality
A4 1sztuka - zamówienie 1sztuka = 5 zł netto
A4 1sztuka - zamówienie 10sztuk = 4 zł netto / rabat na wybory 3 zł netto
A4 1sztuka - zamówienie 50sztuk = 3 zł netto / rabat na wybory 2 zł netto

Papier Pol Color Laser 160-280 gram
A3 1sztuka - zamówienie 1sztuka = 10 zł netto
A3 1sztuka - zamówienie 10sztuk = 8 zł netto / rabat na wybory 6 zł netto
A3 1sztuka - zamówienie 50sztuk = 6 zł netto / rabat na wybory 4 zł netto

Papier Pol Color Laser 90 gram
A4 1sztuka - zamówienie 1sztuka = 5 zł netto
A4 1sztuka - zamówienie 10sztuk = 4 zł netto / rabat na wybory 3 zł netto
A4 1sztuka - zamówienie 50sztuk = 3 zł netto / rabat na wybory 2 zł netto

Papier Pol Color Laser 90 gram
A3 1sztuka - zamówienie 1sztuka = 10 zł netto
A3 1sztuka - zamówienie 10sztuk = 8 zł netto / rabat na wybory 4 zł netto
A3 1sztuka - zamówienie 50sztuk = 6 zł netto / rabat na wybory 3 zł netto

WIZYTÓWKI: Papier Pol Color Laser 280 gram - 5x9cm 50zł netto za 100sztuk

DRUK TRADYCYJNY 5-10dni:

ULOTKA A6 5000sztuk – 199zł netto / rabat na wybory  159 zł netto
ULOTKA A5 5000sztuk – 359zł netto / rabat na wybory  299 zł netto


