
ahol a pillanat örök



Kedves Jegyespár!

Szeretnénk szívből gratulálni az eljegyzésetekhez.  

Elindultatok egy csodálatos úton, amelynek első állomásán,  

az esküvőtökön mi is elkísérhetünk titeket. 

Győrfi-Bátori péter vagyok, kollégám pedig Farkas Balázs. 

Mi ketten immáron négy éve alkotjuk a purephoto csapatát.  

nyolc éve foglalkozom esküvőfotózással, ezalatt több mint kétszáz  

esküvőt fotóztam végig. Számunkra a fotózás nem csak egy szakma.  

Sokkal inkább egy hivatás, egy szenvedély. igyekszünk minden  

alkalommal a lehető legjobbat kihozni magunkból, hiszen számunkra 

semmi sem olyan kedves a világon, mint egy elégedett ügyfél  

mosolya. Minden egyes fotóban igyekszünk a ti személyiségetekhez 

igazodni, miközben saját stílusunkhoz is hűek maradunk.  

Feltett szándékunk és célunk, hogy magatokat lássátok viszont  

a képeken, és ne porcelánbabákat vagy számotokra  

teljesen idegen kompozíciókat. 



Az esküvő 

Szeretünk keretet adni a nagy napnak.  

Már a készülődés elejétől a helyszínen  

tartózkodunk. a mi munkánk az esküvő utol-

só hivatalos eseményéig tart, ez legtöbb eset-

ben a menyecskeruhába öltözés. ha ez reggel 

4 órát jelent, akkor addig maradunk. Mivel 

szívünkön viseljük az összes esküvő sorsát, a 

tökéletes anyag érdekében mindenképpen 

ragaszkodunk a jól bevált, teljes  

menetrendünkhöz.. Enélkül a mi lelkünk sem 

nyugodt. nem vagyunk restek, a fotók számát 

illetően minden alkalommal több ezer képből 

válogathat az ifjú pár. természetesen az eskü-

vőn készült fotók egy nagyon komoly minő-

ségi szűrésen esnek át, csak a jó fotókat  

tárjuk elétek. Miután kiválasztottuk azt  

a 400 képet, amelyek utómunkát kapnak,  

az esküvő napjától számított 60 napon belül 

már át is adjuk a képeket pendrive-on. Van 

lehetőség plusz retusált képeket, illetve a teljes 

anyagot is megvásárolni. 



Jegyes fotózás
Szolgáltatásunkhoz tarto-

zik az ingyen választható 

jegyes fotózás. rögtön az 

elején szeretnénk leszögez-

ni, hogy a jegyes fotózás el-

engedhetetlen számunkra, 

mind szakmai, mind érzel-

mi szempontból. a jegyes 

fotózás kötetlen keretek 

között zajlik: mindenben a 

ti igényeitekhez igazodunk. 

az esküvőt megelőző hetek 

valamelyikében ellátoga-

tunk az általatok választott 

hely(ek)re, hogy ott egy jó 

hangulatú fotózáson ve-

gyünk részt. a cél, hogy jól 

felkészüljünk az esküvőre 

és jobban megismerjük 

egymást.  



Kreatív fotózás
Számunkra a csomagunk legizgalmasabb része a kreatív fotózás.  

Ekkor készülnek a beállított képek, de természetesen ez semmi  

kötöttséget nem jelent. Minden egyes párnak ajánlani szoktuk a külön napi 

kreatív fotózást. a nagy napon általában összesen 1-2 órát tudunk rászánni, 

ami édeskevés. Mivel számunkra ez a torta habján a cseresznye, a külön napi 

kreatív plusz költséggel nem jár. a mi mércénk a tökéletesség, ami sokszor 

nem érhető el, ha az esküvő napján loholva készítünk pár fotót. az egyetlen 

pluszköltség a Budapesten kívül eső helyszín esetén felmerülő kiszállási díj. 

Csodálatos helyszíneket tudunk választani, a romantikus naplemente pedig 

varázslatos hangulatot kölcsönözhet a fotóknak.



Nyers fotók - „Nagymama csomag”
Mind tudjuk, milyenek a szülők, nagyszülők. ha tehetnék, 

éjjel-nappal csak gyermekeik, unokáik esküvőfotóit néze-

getnék és büszkeséggel, meghatódva mutogatnák őket 

mindenkinek. Ugyan a jegyespároknak általában a 400 

fotó, amit átadunk bőven elég, a nagyszülők első kérdé-

se mindig a következő: „nincs több?”. De igen, van több, 

ugyanis lehetőség van a minőségi szűrés után visszama-

radt 1000+ fotóhoz is hozzájutni. amennyiben ez az extra 

szolgáltatás kiválasztásra kerül, a retusált fotókkal együtt 

átadjuk a nyers fotókat is. 

Polaroid
a polaroid, vagy másik ismert nevén instax fényképezőgép arról híres, hogy a fotót, amit készítünk vele, azonnal 

előhívja. néhány perc amíg teljesen láthatóvá válik a kép. Ezután már ragasztható is be az emlékkönyvbe, vagy 

akár vihető haza. a polaroid szolgáltatás egy remek lehetőség arra, hogy már aznap este egy személyes kis emlé-

ketek legyen az esküvőtökről. Sokkal közvetlenebb, mint az ujjlenyomatfa, vagy a fából készült szívecskékre írás.  

a szolgáltatás mellé jár az album is, amibe be lehet ragasztani ezeket a fotókat. a könyvbe a képek alá a násznép 

tud egy-egy kedves sort, vagy jókívánságot is írni. 



Drón
Mindig büszkék voltunk rá, hogy a 

rutinunknak és a kreativitásunknak 

a fellelhető legprofibb eszközpark 

ad támaszt. Minden párnak igyek-

szünk különleges, színes anyagot 

átadni, hogy az utána évtizedeken 

keresztül mosolyt tudjon csalni 

az arcukra. Ezt a nemes célt ma 

már családunk legújabb tagja, egy 

drón is szolgálja. igényeinknek 

és maximalizmusunknak csak a 

legjobb felelt meg. Választásunk 

a vadonatúj DJi Mavic 2 pro-ra 

esett, amelynek az első magyar 

tulajdonosai vagyunk. a kreatív 

fotózásnak ezzel eddig nem látott 

kapui nyíltak meg a lenyűgöző 

madártávlatból készült fotókkal. 

amennyiben elnyertük bizalma-

tok és a purephoto-t választjátok, 

a drónhasználat a csomag részét 

alkotja. az esküvő napja alatt a 

drónos fotókat időjárás és helyszín 

függvényében tudjuk garantálni.

Fotókönyv
a digitalizáció és az internet korában mi még 

mindig úgy gondoljuk, hogy egy kézzel fogható 

emlék többet ér mindennél. Egy könyv, ami a 

nagy napotok legszebb pillanatait tartalmaz-

za. amit a kezetekbe tudtok venni bármikor és 

végig tudjátok lapozni, vagy esetleg megmutatni 

másoknak. az alapcsomag tartalmazza a köny-

vet, de ha szeretnétek, több méretben és külön-

böző lapszámmal is kérhető. Ennek részleteiről 

személyesen, telefonon vagy e-mailben további 

tájékoztatást adunk.



Áraink:
PurePhoto ALAP  
SZoLGÁLtAtÁS tArtALMA:

• az esküvő tElJES napján történő 

részvétel

• 400 darab leválogatott fotó  

retusálása/színkorrekciózása

• a legjobb fotókból nyomtatott 

fotóalbum (20x20 cm, 25 oldal, 

100-120 db kép)

Ár: 300 000 Ft

VÁLASZthAtÓ eXtrA SZoLGÁLtAtÁSAINK:

• jegyesfotózás 0 Ft

• külön napi kreatív fotózás 0 Ft

• + 50 darab retusált fotó 10 000 Ft

• az összes leválogatott nyers fotó  40 000 Ft 

(1000+ amennyiben az esküvő teljes napján részt veszünk)

• polaroid  fényképezőgéppel történő fotózás az esküvőn 20 000 Ft  

(10 kép + könyv) 

• + 10 polaroid kép 5000 Ft

• az esküvő napjáról készült slideshow 30 000 Ft

• sürgősségi retus a teljes anyagról 30 000 Ft  

(egy hét alatt leadjuk a képeket pedrive-on)

Várjuk jelentkezéseteket! peti és Bazsi

Elérhetőségeink: info@purephoto.hu • telefonszám: (+36) 70/322-2622

• kiszállási díj Budapest Xiii., Madarász Viktor utcától  70 Ft/km


