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Szabina vagyok, esküvőfotós.

Egyszerűen imádok emberek között 
lenni és emberekkel körül venni 
magam. Mindig mozgásban vagyok, 
lételemem az utazás és a pörgés. 
Folyton tanulok, képzem magam, 
számomra nincs lehetetlen!

Igazából nem tudom megmondani, 
miért is kezdtem el a fotózással 
foglalkozni, de abban 100%-ig biztos 
vagyok, hogy ez az én utam, és 
jövőm!

Eddigi tapasztalatom esküvők 
alkalmával az, hogy amikor 
szolgáltatót keresnek a párok, sokan 
nagyon megosztó véleménnyel 
vannak a fotósok irányába, 
különösképpen minket, 
esküvőfotósokat értenek meg 
nehezen. Ezért szeretném egy olyan 
irányba vinni a vállalkozásom, ahol 
megmutathatom az ügyfeleimnek, 
hogy életre tudom kelteni a 
fényképeiket, egyfajta 
“történetmesélés” a célom.

A vissza nem térő pillanatokat 
fotózom, azokat a dolgokat, amikre 
más talán nem is gondolna. 

Sziasztok!
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Szeretném, hogy 10-20 év 
múlva, amikor ránéztek a 
képekre, az az érzés jusson 
eszetekbe, amit akkor, az 
esküvőn éreztetek.

Imádom azt a csillogást a szemekben, 
amit akkor látok, amikor átadom a 
képeket a párjaimnak. Nekem ez 
mindent megér, és azt gondolom, ezért 
éri meg csinálni az egészet! 
 
Fotózások alkalmával szeretem az 
izgalmas, extrém helyeket és a 
helyzeteket is kipróbálni, ezért nincs 
olyan dolog, vagy beállítás, amit ne 
kérhetnétek tőlem a párok. De tényleg!

Ha kell, földön fekszem, vonatablakon 
hajolok ki, a legmagasabb helyekre is 
felmászom egy jó képért!
 
Ha esküvőt terveztek, és nincs még 
fotósotok, keressetek bátran és egy 
személyes találkozó keretein belül 
megbeszéljük a részleteket!

Szabina
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Normal csomag
8 óra rendelkezésre állás (ebben 
kreatív fotózás, készülődés 
fotózása, 1 szertartás fotózás)
Kb. 400 db nagyfelbontású 
kidolgozott fotó, online 
galériában átadva
60 napos átadási határidő
Kiszállás Budapesten belül 
ingyenes, egyéb helyszínen 100 
ft/km

000.000 Ft

Deluxe csomag
10 óra rendelkezésre állás 
(kreatív fotózás, 2 szertartás 
fotózása) 
Kb. 5-600 db nagyfelbontású 
kidolgozott fotó, online 
galériában átadva
60 napos átadási határidő
50+ highlight fotó 24 órán belül 
online galériában átadva
Ingyenes kiszállás az ország 
egész területén

000.000 Ft



Prime csomag
Egész napos rendelkezésre állás 
(kreatív fotózás akár külön napon 
is, jegyes fotózás*, két szertartás 
fotózása)
7-800 db nagyfelbontású 
kidolgozott fotó, online 
galériában átadva
60 napos átadási határidő
50+ highlight fotó 24 órán belül 
online galériában átadva
Slideshow a kidolgozott 
képekkel
Ingyenes kiszállás az ország 
egész területén

000.000 Ft

Extra óra: 00.000 Ft

Másodfotós: 00.000 Ft



Jegyesfotózás

Sokszor nagyon bizonytalanok vagytok a témát illetően, nem 
szeretnétek a kelleténél többször kamera elé állni. Én viszont 

mindig azt javaslom a pároknak, hogy menjünk jegyesfotózni, mert 
nagyon jó buli, és amikor végzünk, Ti is mindig örömmel és 

jókedvűen gondoltok vissza erre a pár órára.
 

Kipróbáljatok, hogy milyen a kamerám előtt mozogni, elmondom, 
mire kell majd számitani az esküvőn és látjátok azt is, hogy milyen 

a közös „munka”. Plusz minden hülyeségben benne vagyok: 
legyen az biciklizés, borozás, kirándulás. Értetek vízbe is megyek, 

de akár hegyet is mászok. Nincs olyan, hogy lehetetlen 😊
 

(igény szerint Budapesten belül ingyenes kiszállással, egyéb helyszínen 100 ft/km)

00.000 Ft





Egyéb

igény szerint Budapesten belül ingyenes 
kiszállással, egyéb helyszínen 100 ft/km  

00.000 Ft

Csak kreatív fotózás

szertartás, vendégvárás, csak a fontos pillanatok 
megörökítése, rendelkezésre állás kb. 6 óra 

00.000 Ft

Csak esemény fotózás

aznapi vetítés az esküvőn készült 
legjobb képekkel

00.000 Ft

Same-day slideshow 

Elsőbbségi átadás
60 nap helyett 14 napos átadási 
határidő

00.000 Ft



"Amikor megláttuk Szabina fotóit a közösségi oldalain, egyből tudtuk, hogy Őt 
szeretnénk fotósunknak a Nagy Napra. Már az elejétől kezdve nagyon 
szimpatikus, és nem mellesleg közvetlen volt. 😊 A végeredmény 
fantasztikus lett. Igazi profi munka! 😊 Gyönyörű képek születtek. ❤ 

Ezúton is hatalmas köszönet Neked hogy ilyen csodás fotók segítségével 
tudunk visszaemlékezni a fontos pillanatokra!"

Andi és Roli

"Fantasztikus élményben volt részünk a fotózás alatt, mind hangulatban, mind 
a profizmust illetően. Felszabadult és barátságos órákat töltöttünk el a 
naplementét várva, és hatalmas meglepetésünkre, már másnap reggel 7kor a 
kész fotósorozattal keltett minket Szabina. Nagyon meg vagyunk elégedve a 
képekkel, minden várakozásunkat felülmúlta!  Nagyon köszönjük még 
egyszer!"

Réka és Ádám

Végig pörgettük es annyira tökéletesek a fotók. Szerintem egy hónapig fogom 
posztolni a képeket. Nagyon tetszünk magunknak, pedig ez nem igazán 
jellemző. A legjobb döntés volt es nagyon örülünk, hogy te örökítetted meg az 
esküvőnket ❤ 

Fanni és Peti

"Nagyon hálásak vagyunk, hogy az utolsó pillanatok felkérés ellenére 
elvállaltad az esküvőnket! Fantasztikus képek készültek, sokkal - sokkal 
jobbak, mint amilyenre bármikor is gondoltunk. Szabina nagyon kedves, 
közvetlen, szuperül feltalálja magát! Külön jó volt, hogy már aznap mutatott 
nekünk néhány, akkor készült képet és az esküvő után néhány nappal már 
szinte az összes fotót láthattuk. "

Panni és Lala



Imádom azt a csillogást a
szemekben, amit akkor látok, amikor 

átadom a képeket a párjaimnak. 
Nekem ez mindent megér, és azt 

gondolom, ezért éri meg csinálni az 
egészet!

Ha kell, földön fekszem, vonatablakon hajolok ki, a legmagasabb 
helyekre is felmászom egy jó képért!

 
Ha esküvőt terveztek, és nincs még fotósotok, keressetek bátran és egy 

személyes találkozó keretein belül megbeszéljük a részleteket! 😊
 

TEL: +36 70 942 58 27 

@SABINAABERGERPHOTO

SABINAABERGERPHOTO@GMAIL.COM

 

 

mailto:sabinaabergerphoto@gmail.com

