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Fotopasje - Ryplej Photography. Życie to chwila której nie można zatrzymać, ale można uwiecznić i
wspominać - takim mottem się kierujemy. Nasze zdjęcia tworzy samo życie. Jesteśmy tam, gdzie dzieje się
piękno, gdzie życie nabiera światła i ociera się o mrok. Na naszej stronie znajdziecie fotografie ślubne,
fotografię natury, burze i wiele innych tematów z tego co nas otacza. Czym pracujemy? Zapewne tak jak
wszyscy na lustrzankach cyfrowych co więc wyróżnia nas od innych? Optyka i wiedza. Nasze obiektywy są
specjalnie dobrane pod każdą uroczystość, Potrafią one rysować w niepowtarzalny sposób, posiadamy sprzęt
studyjny aby Wasze fotografie stały się pamiątką na całe życie. Co otrzymujecie od nas? W Waszym jakże
specjalnym dniu jesteśmy zawsze z Wami, od przygotowań przez ceremonię aż po oczepiny czy podzielenie
tortu weselnego. Jesteśmy kiedy tańczycie, kiedy sobie przysięgacie, kiedy dziękujecie rodzicom. Od nas,
wszystkie zdjęcia otrzymacie na płytach bez limitów, wywołamy wybrane przez Was zdjęcia do specjalnie
przygotowanego unikatowego albumu ślubnego (zdjęcia wybieracie przez specjalnie przygotowany przez nas
serwis), z najlepszych Waszych zdjęć stworzymy 5 przepięknych pokazów multimedialnych które pokażecie
bliskim i znajomym bez konieczności noszenia albumów.
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