ORIENTAČNÍ CENÍK / SVATEBNÍ FOTOGRAFIE
Stále více snoubenců se chce na svatbu lépe připravit, pro ty nabízíme i předsvatební focení. Výhody jsou, že fotograf a
snoubenci se lépe poznají, zjistí jak vše probíhá a mohou projednat i konkrétní požadavky, vhodný styl a prostředí pro focení,
včetně konzultace oblečení ve stylistickém studiu. Předsvatební fotografie mohou být použity na originální svatební
oznámení. Předsvatební focení je již obsaženo v balíčku MAXI.
Každá svatba je individuální záležitostí, proto vše důkladně projednáme. Po ujasnění všech podrobností k focení svatebního
dne se na schůzce vybírám zálohu 2.000 Kč. Po schůzce může následovat předsvatební focení. Dále uvádím orientační
varianty focení, samozřejmě lze vše dojednat přímo na míru: náklady jsou 500 Kč za hodinu focení, retušování či organizování
svatby. Cestovní náklady 8 Kč / km.

Balíček MINI / obřad + portréty /

cena 4.500 Kč

Fotograf dorazí na smluvené místo, fotografuje přípravy k obřadu, obřad, gratulace, odchod svatebčanů,
společné
skupinové foto všech svatebčanů. Dále portrétní a inscenované fotografování novomanželů ve vybraném prostředí, nebo
studiu. Podle rozsahu inscenovaného focení se může upravit cena.
Focení 2 - 3 hodiny
400 - 600 zpracovaných záběrů na DVD do konce týdne
Retušované fotografie na papíru 13x18 od 39 Kč

Balíček STANDARD / obřad + portréty + začátek hostiny /

cena 7.900 Kč

Fotograf dorazí na smluvené místo, fotí shromažďování svatebčanů a přípravy, obřad, gratulace a odchod, společné a
skupinové foto všech svatebčanů. Dále portrétní a inscenované fotografování novomanželů ve vybraném prostředí, nebo
studiu. Dokumentace svatebních tradic, začátek hostiny, krájení dortu, tanec a.j.
focení 5 až 6 hodin
600 - 1000 záběrů
retušované fotografie na papíru 13x18 od 39 Kč
zhotovení svatební fotoknihy např. 80 stran, 240 foto á 1500,-

Balíček MAXI / přípravy + obřad + portréty + veselka /

cena 9.900 Kč

Vyžaduje maximální nasazení fotografa - fotí přípravy nevěsty, shromažďování svatebčanů a další přípravy, obřad, gratulace
a odchod, společné skupinové foto všech svatebčanů a všechny další momentky zajímavých situací. Portrétní a inscenované
fotografování novomanželů ve vybraném nebo speciálně zajištěném prostředí nebo studiu. Dokumentace svatebních tradic tanec, krájení dortu, společenské hry, momentky ze zábavy. Výstupem je nadstandardní soubor fotografií jehož součástí je i
grafická příprava svatební fotoknihy.
předsvatební fotografování
focení 8 - 12 hodin
1000 - 1500 záběrů
retušované fotografie na papíru 13x18 od 39 Kč
zhotovení grafické přípravysvatební fotoknihy např. 80 stran, 240 foto, cena tisku á 1600,-

Můžete si nechat také zhotovit:

- fotografickou knihu
- ozvučenou videoprezentaci
- internetové stránky z celé vaší akce
- foto book A4 s nejlepšími snímky

OSTATNÍ PODMÍNKY
standardně jsou fotografie zpracovány a odevzdány do 4 pracovních dnů
příplatek za rychlé zpracování do 2 prac. dnů

30%

příplatek za okamžité zpracování do 4-8 hodin, příp. zprac. o víkendu / max 100 foto/

80%

DALŠÍ MOŽNOSTI . . .

