DÁRKOVÉ POUKAZY
Objednejte si poukaz v nominální hodnotě zvoleného fotosetu se slevou 10% z ceny balíčku.

Poukazy lze zasílat v tisknuté formě, nebo
pomocí emailu, kde je uplatnění provedeno
pomocí kontr. kódu.
Rezervace je nutná min.2 měsíce předem.

Poukaz nelze využít na fotografování svatby.

ATELIÉROVÉ FOCENÍ
FOTOSET

POČET
CELKOVÁ
CENA ZA FOTOGRAFII
FOTOGRAFIÍ
CENA
NAVÍC
STANDARD
8
1199,- Kč
100,- Kč
VELKÝ
12
1500,- Kč
100,- Kč
Pro výběr fotografií lze po předchozí domluvě využít webový portál, kde mohou být doporučeny fotografie
pro další zpracování, avšak samotný výběr záleží jen na Vás.

EXTERIÉROVÉ FOCENÍ
FOTOSET

POČET
CELKOVÁ
CENA ZA FOTOGRAFII
FOTOGRAFIÍ
CENA
NAVÍC
STANDARD
10
1199,- Kč
75,- Kč
VELKÝ
15
1500,- Kč
75,- Kč
Pro výběr fotografií lze po předchozí domluvě využít webový portál, kde mohou být doporučeny fotografie
pro další zpracování, avšak samotný výběr záleží jen na Vás.

Doprava a čas potřebný k přesunu je účtován individuálně s ohledem na vzdálenost po předchozí domluvě.

TISK A VÝBĚR FOTOGRAFIÍ
TISK fotografií je účtován dodatečně dle požadavku zákazníka s ohledem na rozměr a počty kusů fotografií.
K výběru fotografií zasílám speciální link na webový portál, ze kterého si můžete vybrat rozměry a počty
jednotlivých fotografií.

Pokročilé techniky post-processingu (retouch, speciální grafické úpravy, aj.) mohou být
účtovány vzhledem k náročnosti úprav dodatečně.
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AKCE, SVATBY, PLESY …
Cena je v této kategorii dle zvoleného balíčku služeb(ve specifických případech a požadavcích

individuální)
Balíčky zpravidla obsahují část, nebo vše z níže uvedených klíčových částí svatby

balíček č.1) ranní část - zahrnuje líčení nevěsty, příp. přípravy ženicha, ostatní přípravy, svatební ruch,
zákoutí apod. Jsou to poslední zaznamenané okamžiky emocí těsně před vstupem do manželského sňatku.
balíček č.2) obřadní část - fotografie jsou obvykle pořízené z blízkosti obřadu, zahrnují příjezd ženicha
nevěsty, svatební obřad, společné fotografie se svatebčany, skupinové foto a portrétování novomanželů
balíček č.3) odpolední část - zahrnuje hostinu, krájení dortu, příp. exteriérové focení novomanželů
(volná společenská zábava, hry, apod.). Je vhodnější právě pro plánované aranžované focení novomanželů,
kdy svatebčané mají po tuto dobu naplánovanou zábavu - a zejm. jsou všichni ze zúčastněných zbaveni
nervozity čekáním na hlavní jídlo. :-)
Tištěné fotografie v ceně balíčku:
SVATBA (Bronze), balíček č.1 - obsahuje 50ks vyvolaných fotografií o rozměrech 10x15cm

(cca 100ks fotografií s přibližně 2-hodinovým focením)
SVATBA (Silver), balíček č.1,2 - obsahuje 75ks vyvolaných fotografií o rozměrech 10x15cm

(cca 150ks fotografií s přibližně 4-hodinovým focením)
SVATBA (Gold), balíček č.1,2,3 - obsahuje 100ks vyvolaných fotografií o rozměrech 10x15cm

(cca 200ks fotografií s přibližně 8-hodinovým focením

Pro zamluvení termínu (i Vaší jistotu) vybírám zálohovou platbu - nejlépe 2 měs. předem, kvůli závazné
rezervaci a zajištění volného termínu. Zároveň jsem Vám kdykoliv k dispozici na osobní schůzku - zpravidla
ji vždy očekávám a vítám. Zajišťuje tak jasnou oboustrannou domluvu a možnost projednat individuální
potřeby budoucích novomanželů.

V případě jiné úpravy svatebních balíčku je celková cena individuální.

EMOTIVNÍ VIDEO
- využijte možnosti vytvoření emotivního videa doplněného o song dle vlastního výběru
a udělejte dojem poutavým a emotivním sestřihem z fotografií!

Stránka 2 z 2

