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Alex Bunea este un fotograf din Timișoara, cu o expe rientă 
în domeniu de peste 12 ani, specializat în fotografia de 

nuntă, și îndrăgostit de zâmbetele oamenilor. 

Cu o deosebită atenție la detalii, Alex reușește să surprindă 
de fiecare dată frumusețea emoției transmise de cuplul fo-

tografiat. 

În timpul ședințelor foto cu mirii, se adaptează la stilul și 
abordarea dorita de acestia. Spre exemplu în stilul regizat, 

îi ajută cu sfaturi legate de poziții, aranjarea fiecărui mic de-
taliu, iar stilul natural presupune ședințe foto relaxate, unde 
fotograful se concentrează în mare parte pe povestea de dra-
goste dintre miri, surprinderea expresiilor si emotiei dintre 
acestia.

Pe durata ceremoniei și petrecerii, abordează un stil de fo-
to-reportaj, surprinzând portrete instantanee, neregizate 

cu mirii, nasii, rudele si invitații acestora, în timp ce fac expresii 
haioase sau se distrează.

DESPRE MINE

www.alexbunea.ro

facebook, instagram:  
alexbuneaphoto

0740 39 45 45
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PACHETUL LALEA
Calitate la un preț redus

Avans zero la semnarea contractului.

Fotografierea întregului eveniment de la pregătiri și până după tort.

Prezența fotografului maxim 14 ore în ziua evenimentului.

Termen de livrare al fotografiilor editate de la nuntă: 4 luni.

Fotografiile vor fi livrate în format digital, prin transfer sau cloud.  
Format JPG, mărime mare, optimizată pentru print.

Veți primi toate cadrele realizate, mai puțin cele intermediare,  
nefavorabile, sau cu ochi închiși.

Toate fotografiile primite vor trece printr-un proces de prelucrare a luminozității, 
contrastului, culorilor și încadrării, conform portofoliului meu.

Ședința foto după nuntă (Love the Dress) o ieșire relaxantă într-o locație deose-
bită, din tară sau străinătate, 2 ore incluse.  
Veți primi toate fotografiile realizate, din care voi prelucra cele mai frumoase 15 
fotografii alese de voi.

Preț pachet: 800 euro
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PACHETUL TRANDAFIR
Cel mai popular pachet,
ales de mirii noștri

Avans zero la semnarea contractului.

Fotografierea întregului eveniment de la pregătiri și până după tort.

Fotografiile vor fi livrate în format digital, prin transfer sau cloud. Format JPG, mărime 
mare, optimizată pentru print.

Veți primi toate cadrele realizate, mai puțin cele intermediare, nefavorabile, sau cu 
ochi închiși.

Toate fotografiile primite vor trece printr-un proces de prelucrare a luminozității,  
contrastului, culorilor și încadrării, conform portofoliului meu.

Ședința foto după nuntă (Love the Dress) o ieșire relaxantă în una sau mai multe  
locații deosebite din tară sau străinătate. 4 ore incluse. Veți primi toate fotografiile 
realizate, din care voi prelucra cele mai frumoase 30 de fotografii alese de voi. 

ÎN PLUS FAȚĂ DE PACHETUL LALEA:
Prezența fotografului la nuntă: maxim 15 ore.

Cununia civilă într-o zi separată, programată în timpul săptămânii.

Termen de livrare al fotografiilor editate de la nuntă: 3 luni.

Mai multe fotografii editate de la ședința foto după nuntă, 20 în loc de 15, alese de 
miri. si durata inclusa de 4 ore in loc de 2.

Album foto-carte mediu, 25x25cm deschis cu coperta din piele eco, 30 pagini print 
premium, în care încap aproximativ 45 fotografii cu un design aerisit și cutie pentru 
păstrarea albumului.

Preț pachet: 1100 euro
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PACHETUL ORHIDEE
Servicii fotografice complete 
la un preț avantajos

Avans zero la semnarea contractului.

Fotografierea întregului eveniment de la pregătiri și până după tort.

Cununia civilă într-o zi separată, programată în timpul săptămânii.

Fotografiile vor fi livrate în format digital, prin transfer online, dar si pe stick USB. For-
mat .JPG, mărime mare, optimizată pentru print.

Veți primi toate cadrele realizate, mai puțin cele intermediare,  
nefavorabile, sau cu ochi închiși.

Fotografiile primite vor trece printr-un proces de prelucrare a luminozității, contrastu-
lui, culorilor și încadrării, conform portofoliului meu.

Ședința foto după nuntă (Love the Dress) o ieșire relaxantă în una sau mai multe lo-
cații deosebite din tară sau străinatate. 6 ore incluse. Veți primi toate pozele realizate, 
din care voi prelucra cele mai frumoase 30 de fotografii alese de voi. 

ÎN PLUS FAȚĂ DE PACHETUL TRANDAFIR:
Prezența fotografului la nuntă: maxim 16 ore.

Termen de livrare al fotografiilor editate de la nuntă: 2 luni.

Mai multe fotografii editate la ședința foto după nuntă, 30 în loc de 20, alese de miri, si 
6 ore incluse in loc de 4.

Album foto-carte mare, 30x60cm deschis cu coperta din piele eco, 40 pagini print 
premium, în care încap aproximativ 60 fotografii cu un design aerisit și cutie pentru 
păstrarea albumului.

1 album de buzunar, 10x20cm deschis, replică la albumul mare, pe care îl puteți face 
cadou nașilor, părinților, socrilor, etc.

Preț pachet: 1400 euro
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MENIU “A LA CARTE”
Servicii foto opționale, 
separat de pachetul foto ales.

Cununia civila În altă zi decât nunta, in timpul săptămânii = 100 euro,  
sau stabilită În weekend, În timpul sezonului = 150 euro. 

Şedinţa foto Înainte de nuntă (Save the Date) cu durata de o oră, în care ne putem 
familiariza, şi realiza cadre pentru invitaţia voastră de nuntă şi/sau o galerie foto prin 
care anunţaţi din timp invitaţii de nunta voastră. = 50 euro. 

Extra 20 poze editate la şedinţa foto după nuntă (Love the Dress) = 100 euro  
(recomandat pentru şedinţele foto în mai multe locații). 

Album foto-carte mare 30x30cm, cu copertă de piele şi 40 de pagini, în care încap 
aproximativ 60 fotografii alese de voi, cu un design aerisit, cutie pentru păstrare şi un 
album de buzunar, 10x10cm replică la cel mare = 200 euro. 

Album de buzunar extra = 25 euro / bucata. 

Diferenţa de la album mediu la mare = 50 euro. 

Tablou pe pânză canvas cu şasiu lemn, 90x60cm = 50 euro, 60x40cm = 30 euro. 

Fotografii printate 10x15cm = 1.5 lei /bucata (pe hârtie foto premium). 

150 invitaţii de nuntă 10x15cm cu poza de la şedinţa dinainte de nuntă, pe hârtie foto 
cartonată, format carte poştală sau cu îndoire la mijloc = 75 euro. 

Ore suplimentare in ziua nunţii: dacă doriţi fotografiere mai mult decât este inclus în 
pachetul ales = 70 euro / oră. 

Predarea fotografiilor editate mai repede cu o lună de termen: 150 euro. 

Al doilea fotograf:  
doar la pregătirile mirilor = 200 euro, sau pentru toată nunta = 400 euro. 

Stick USB În cutie de lemn personalizată cu gravură, sau în copertă piele = 50 euro. 

Pentru deplasarea echipei pe o distanţă mai mare de 30 km înafara Timişoa rei, se va 
percepe un cost de 1 leu/km. Dacă distanţa depăşeşte 100 km, va fi nevoie de cazare. 

Hai să povestim despre evenimentul tău!
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ÎNTREBĂRI
  Frecvente

Este recomandată şedința foto dinaintea nunții ”Save the date” ?

Cu siguranţă, DA. Este ocazia perfectă să te familiarizezi cu fotograful şi stilul său de lucru. 
De asemenea, te obişnuieşti să fii fotografiat, astfel incât in ziua nunţii să fii Încrezător 

şi să nu mai ai emoţii. Fotografiile rezultate se pot folosi ulterior pentru invitaţii, guestbook 
sau album.

De ce să organizezi cununia civilă în altă zi decât cea a nunții ?

De obicei in ziua nunţii timpul devine prea scurt. Aşa că, dacă ai opţiunea să programezi 
altfel, te sfătuiesc să o faci. Cu atât mai mult dacă iţi doreşti o sesiune foto in ziua 

cununiei civile, recomand să o organizezi in altă zi.

Cum să planificați timpul în ziua nunții ?

Mai bine acorzi mai mult timp decât ai avea nevoie pe parcursul zilei. Te scuteşte de a fi mereu 
pe fugă, dar te pregăteşte pentru lucruri neplanificate. Putem stabili Împreună programul zilei, 

pentru ca lucrurile să se desfăşoare cât mai eficient.

Ședința foto din ziua nunții

Fotografiile din ziua nunţii sunt Întotdeauna cele mai autentice şi cred că e o idee bună să orga-
nizezi sesiunea foto in aceeaşi zi. Poate fi planificată in timpul zilei, de exemplu intre ceremonia 

religioasă şi party. Ideală ar fi o sesiune foto la apus, după ce toţi invitaţii au fost poftiţi in sală. 
Atunci sunt şi mirii mai relaxaţi, nici nu este aşa de cald, iar din punctul meu de vedere, ca fotograf, 
lumina de apus este perfectă.

Ședința foto de după nuntă (Love the Dress)

Dacă nu ai avut timp de fotografii cu voi doi in ziua nunţii, poţi face o sedinţă scurtă, post-wed-
ding. De obicei mergem undeva in apropiere şi fotografiem aproximativ două ore la apus. Este 

cea mai relaxată sesiune pentru că avem timp, pvutem fi creativi şi spontani.  
Trash sau Love the dress este o sedinţă care se desfăşoară de obicei in locuri mai neobişnuite, alese 
de regulă Împreună cu fotograful. Deoarece poate dura şi 2-3 zile, este de preferat să se petreacă in-
tr-un loc cu Însemnătate deosebită pentru voi. De exemplu: locul in care v-aţi cunoscut, locul unde 
veţi petrece luna de miere.
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PLANIFICAREA

  Zilei nunții
Am schițat un timeline orientativ 
după care lucrez de obicei, în cazul 
nunţilor cu acoperire foto de 14 ore, 
inclus în pachetul Lalea. 

Dacă doriţi putem stabili o întâlnire la 
studio-ul meu  și vom discuta despre 
toate detaliile legate de nunta voas-
tră. 

Vă ofer cu drag toată experienţa mea 
şi vă propun soluţii optime care vă vor 
face ziua mai usoară, dar si mai fru-
moasă.

03:30

13:30

14:30

16:00

17:00

18:00

20:00

1h 
pregătiri mire

1h 
pregătiri
mireasă

1h 
cununie civilă

1h 
cununie 

religioasă

2h 
ședința foto

7h 
petrecere

sfârșitul
programului 

foto
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OFERTA FILMARE NUNTĂ

telefon: 0723 777 068 , portofoliu: vimeo.com/mihaipop

PACHET VIDEO STANDARD: 

• filmare calitate full HD (1920x1080) 

• DSLR nikon și stabilizatoare video (trepied, monopied, video rig) 

• filmarea o veți primi la claritate maximă, prin transfer online și pe un stick USB.

• Videoclip muzical de 3-4 minute cu cele mai bune momente din cadrul evenimen-
tului.

• Montaj video cu întreaga filmare din ziua evenimentului, cu durata cuprinsă între 2 
ore jumătate și 3 ore jumătate.

 

SERVICII EXTRA: 

• Filmare aeriană cu drona operată de pilot profesionist  
PREȚ: 200 euro

• Al doilea videograf pe toată durata nunții  
PREȚ: 370 euro

• Filmare la calitate 4k  
(recomandată pentru display-uri cu diagonala foarte mare)  
PREȚ: 250 euro

• Macara video (operată de al doilea videograf ): 250 euro
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PRET PACHET: 450 EURO

http://vimeo.com/mihaipop

