CENÍK

Ceník je platný od 01. 04. 2013
Fotograﬁcké služby
Svatba
Bronzový balíček – 5000 Kč
• cesta na obřad do 100 km
od Prahy, jinak 3,50 Kč/km
• obřad samotný
• rozličné svatební momenty
• skupinová fota
• nafocení novomanželů
• cca 80 digitálních fotograﬁí
• 3x DVD pro snadné zobrazení
ve vašem DVD přehrávači

Stříbrný balíček – 8000 Kč
• ranní přípravy nevěsty
• cesta na obřad do 100 km
od Prahy, jinak 3,50 Kč/km
• obřad samotný
• rozličné svatební momenty
• skupinová fota
• nafocení novomanželů
• krájení dortu
• cca 120 digitálních fotograﬁí
• 3x DVD pro snadné zobrazení
ve vašem DVD přehrávači

Zlatý balíček – 11000 Kč
• ranní přípravy nevěsty
• cesta na obřad do 100 km
od Prahy, jinak 3,50 Kč/km
• obřad samotný
• rozličné svatební momenty
• skupinová fota
• nafocení novomanželů
• krájení dortu
• hostina
• večerní zábava
• cca 200 digitálních fotograﬁí
• 3x DVD pro snadné zobrazení
ve vašem DVD přehrávači

Portrét | Těhulky | Miminka* | GLAMOUR/AKT
Bronzový balíček – 2000 Kč
45 minut focení, 1 profesionálně vyretušovaný portrét
Stříbrný balíček – 4000 Kč
2 hodiny focení, 5 profesionálně vyretušovaných portrétů
Zlatý balíček – 5000 Kč
3 hodiny focení, 10 profesionálně vyretušovaných portrétů
Platinový balíček – 6000 Kč
2 hodiny focení, 30 fotograﬁí na DVD, 3 fotky s profesionální retuší, nejlepší fotograﬁe vytištěná na A4,
balíček obsahuje nalíčení od profesionální vizážistky
MaM balíček – 2500 Kč (*pouze v sekci Miminka)
3 hodiny vlastní focení, všechny vaše fotograﬁe na DVD, asistence profesionálního fotografa, káva, čaj
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Pronájem fotoateliéru
Bronzový balíček
cena v případě využití minimálně 2 hodin pronájmu měsíčně

220 Kč/hodina

Stříbrný balíček
cena v případě využití minimálně 5 hodin pronájmu měsíčně

200 Kč/hodina

Zlatý balíček
cena v případě využití minimálně 10 hodin pronájmu měsíčně

180 Kč/hodina

Jednorázový pronájem

250 Kč/hodina

Digitalizace vašich starých negativů a diapozitivů
jeden ﬁlm (36 snímků) ve vysokém rozlišení 3300 DPI
jeden diapozitiv ve vysokém rozlišení 3300 DPI
DVD s digitalizovanými fotograﬁemi

598 Kč (16,60 Kč/1 snímek)
22 Kč
30 Kč

Fotograﬁcké kurzy
celodenní (6 hodin)
večerní škola fotograﬁe (9 x 60 minut)

2000 Kč
6000 Kč

Tvorba webových stránek
Webové presentace
Bronzový balíček
standardní webová prezentace

6000 Kč

Stříbrný balíček
rozsáhlá webová prezentace s propojením na sociální sítě

8000 Kč

Zlatý balíček
Stříbrný balíček se školením obsluhy webových stránek

12000 Kč
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