Ceník fotografování svateb
Ceník platný pro rok 2018 a 2019

Malý balíček
•
•
•
•
•
•

4 500,- Kč

2 hodiny fotografování v místě obřadu.
Nafocení obřadu.
Skupinové fotografie po obřadu (svatebčané, svědci, rodina, skupinová fotka).
Fotografování portrétních fotografií ženicha a nevěsty v přilehlých lokacích.
Vytřídění a úprava nejméně 100 ks finálních fotografií fotografem.
Předání fotografií na USB flashdisku v plném rozlišení.

Střední balíček
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

7 200,- Kč

6 hodiny fotografování v místě obřadu a na hostině.
Nafocení obřadu.
Skupinové fotografie po obřadu (svatebčané, svědci, rodina, skupinová fotka).
Fotografování portrétních fotografií ženicha a nevěsty v lokacích.
Fotografování zvyklostí a tradic (rozseknutí špalku, společné zametání střepů atd..).
Vyfotografování prstýnků, kytice, svatební tabule, dortu, výzdoby a detailů.
Fotografování začátku svatební hostiny (přípitky, jedení ze společného talíře, krájení dortu).
Vytřídění a úprava nejméně 200 ks finálních fotografií fotografem.
Předání fotografií na USB flashdisku v plném rozlišení.
Zhotovení 70Ks fotografií v PREMIUM kvalitě velikosti 10x15cm dle výběru novomanželů.

Velký balíček
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

10 200,- Kč

12 hodiny fotografování v místě svatebních příprav, obřadu a na hostině.
Ranní přípravy nevěsty (u kadeřnice, kosmetičky, oblékání do svatebních šatů).
Nafocení obřadu.
Skupinové fotografie po obřadu (svatebčané, svědci, rodina, skupinová fotka).
Fotografování portrétních fotografií ženicha a nevěsty v lokacích.
Fotografování zvyklostí a tradic (rozseknutí špalku, společné zametání střepů atd..).
Vyfotografování prstýnků, kytice, svatební tabule, dortu, výzdoby a detailů.
Fotografování začátku svatební hostiny (přípitky, jedení ze společného talíře).
Krájení dortu, první tanec, házení kytice, dražení podvazku, večerní zábava.
Vytřídění a úprava nejméně 350 ks finálních fotografií fotografem.
Předání fotografií na USB flashdisku v plném rozlišení.
Zhotovení 150 Ks fotografií v PREMIUM kvalitě velikosti 10x15cm dle výběru novomanželů.
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Ceník doplňkových prací
•
•

Fotografování na svatbě nad rámec balíčku
Pokročilé úpravy fotografií – podle náročnosti
(retuše pleti a postavy, manipulace, koláže)

690,- Kč / hodinu
od 100,- Kč / fotografii

Ceník tisknutých fotek nad rámec balíčku
•
•
•
•

Jednorázový poplatek za pozdější vyvolání fotek
Fotografie 10x15 cm Premium
Fotografie 13x18 cm Premium
Fotografie 10x20 cm Premium

100,- Kč
5,- Kč / kus
10,- Kč / kus
20,- Kč / kus

Cestovné a poštovné
•
•
•

Do 20 km od Šternberka
Nad 20 km od Šternberka
Balík do ruky nebo na poštu České pošty

zdarma
4,- Kč / km
110,- Kč / kus
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