A feltüntetett képek, képszámok digitális jpg formátumú képeket jelentenek.
A képek átadása vagy internetes letöltésként vagy USB kulcson kerül átadásra.
USB kulcsot vagy ad az ügyfél vagy tudok adni 5 és 10 €-ért.
Az árak euróban vannak feltüntetve, forintban az aktuális napi árfolyam szerint érvényesek.
Egyszerűen átszámolva egy Google keresés szerint, példálul az 50 € átváltásához a Google keresőbe így
írjuk be: 50 eur to huf
és megkapjuk az összeget forintban.
A feltüntetett árakhoz, amennyiben a fotózás helyszíne nem Ipolynyéken akkor, akkor Ipolynyéktől
számolva hozzájön még egy benzinköltéség is, ami 0,17 € / km.
Az esküvői fotózásra az árak a 3. oldalon vannak feltüntetve.

Fotózás, fotó típusa:

Ár:

Megjegyzés / Képek száma:

Igazolványkép:

1,5 € darabja,
1 darab esetén 2 €

Kb 10 perc alatt készen van

Ha valaki digitálisan kéri az 4 €

Stúdiós és szabadtéri
fotózások:
Családi, gyermek, terhes-pocak,
újszülött, baba, karácsonyi,
húsvéti, portré, szülinapi,
retroshoot, glamour, jegyes és
párfotózás

50 € / 10 kép az alapcsomag
és minden további kép 5 €
20 képtől lehet keverni a stúdiós
fotózást a szabadtérivel egy
fotózáson belül

Teljes körű retusálással

Üzleti portré, politikai, választási
célokra felhasznált portré:

1 fotó 80 € és
minden további kép 20 €

Teljes körű retusálással

Rendezvény, esemény fotózás:
(Falunap, születésnap, bál, egyéb)

30 € / óra
1 óra esetén 50 €

70-100 kép óránként

Keresztelő fotózás:

50 €

100-150 kép

Termék fotózás:

50 € / 10 kép az alapcsomag
és minden további kép 5 €

Tabló fotózás:

5 € / személy / fotó
minimum 50 € a tablófotózás
összesen

Teljes körű retusálással
Tablókészítésre is van lehetőség

Nyomtatott tabló fotó: 0,3 €/ kép
Kis kép 0,1 €/kép
10 x 15 cm fotónyomtatás

0,3 € / darab

15x 20 cm fotónyomtatás

1 € / darab

10 x 15 cm helyszíni
fotónyomtatás rendezvény,
esemény alatt (lagzi, bál, falunap)

2 € / darab

Zenekar, együttes, énekes,
előadóművész fotózás:

1 fotó 80 € és
minden további kép 20 €

CD-ről, DVD-ről, USB kulcsról,
memóriakártyáról, okostelefonról,
tabletről, laptopról.

Teljes körű retusálással

Elsőáldozás és bérmálkozás
fotózás az elsőáldozók,
bérmálkozók száma alapján:

Ár:

Megjegyzés / Képek száma:

1 fő esetén

100 €

100-150 kép összesen

2 fő esetén

60 € / fő

130-200 kép összesen

3 fő esetén

40 € / fő

160 -230 kép összesen

4 fő esetén

30 € / fő

200 -250 kép összesen

5 fő esetén

25 € / fő

230 -280 kép összesen

6 fő esetén

20 € / fő

250 - 300 kép összesen

7 fő esetén

18 € / fő

280 - 330 kép összesen

8 – 15 fő esetén

16 € / fő

300 - 500 kép összesen

16 – 25 fő esetén

12 € / fő

450-650 kép összesen

26 – 35 fő esetén

10 € / fő

550-750 kép összesen

36 – 45 fő esetén

9 € / fő

650-900 kép összesen

46 fő és efelett

8 € / fő

800-1000 kép összesen

Ár:

Megjegyzés / Képek száma:

30 € / óra
1 óra esetén 50 €

70-100 kép óránként

Bankett, szalagavató fotózás:

x óra * 30 € = teljes összeg
Teljes összeg / a diákok száma =
fejenkénti összeg
Buborék fújó használata

Ingyenes

Füstgép használata stúdióban

4€

Az elhasznált füstgépfolyadék ára

Héliumos lufi

1,5 € / db

Kb. 25-30 cm átmérőjű

A következő oldalon pedig az esküvői fotózás árai vannak feltüntetve.

Esküvői fotózás árajánlat
Egyéni összeállítás
Polgári esküvő

50 €

100-150 kép

Templomi esküvő

100 €

250-350 kép

Kreatív fotózás stúdiós vagy
szabatéri

5 € / kép

Minimum 10 kép

Esemény fotózás

30 € / óra

70-100 kép / óra

+ Benzin költség 0,17 € / km Ipolynyéktől számítva

Csomagok
1. Az egész esküvői napotok fotózása, 350 kép
350 €
az esküvői napotokról és 15 kreatív fotó

Ajánlás a lagziba meghívott
vendégek számához illően:
1-30 vendégig

2. Az egész esküvői napotok fotózása, 700 kép
az esküvői napotokról és 40 kreatív fotó

450 €

Ajánlás a lagziba meghívott
vendégek számához illően:
31-80 vendégig

3.

Az egész esküvői napotok fotózása, 1000
kép az esküvői napotokról és 60 kreatív fotó

550 €

Ajánlás a lagziba meghívott
vendégek számához illően:
81-140 vendégig

4.

Az egész esküvői napotok fotózása, 1300
kép az esküvői napotokról és 80 kreatív fotó

650 €

Ajánlás a lagziba meghívott
vendégek számához illően:
141-200 vendégig

+ Benzin költség 0,17 € / km Ipolynyéktől számítva
Az ajánlás a lagziba meghívott vendégek számához illően csak egy ajánlás, mely arra alapul, hogy minél
több a meghívott vendég, annál inkább van mit fényképezni, úgy hogy ne legyenek nagyon ismétlődő és
felesleges képek és mindenkiről készüljön legalább néhány kép az esküvői nap folyamán. Ettől
természetesen el lehet térni, ez a személyes tapasztalataimon alapuló ajánlás.
Az esküvői foglalás 30 € előleg megfizetésével érvényes, ez a 30 € már benne van a feltüntetett árakban. A
foglalót személyesen Ipolynyéken lehet átadni vagy banki utalással vagy postai pénzküldéssel lehet
rendezni.
Az átadott képek és a feltüntetett képszámok digitális, jpg formátumú képeket jelentenek, amik vagy USB
kulcson vagy internetes letöltésként kerülnek átadásra. Az USB kulcs 210 €-tól van benne az árban, ez alatt
tudok adni USB kulcsot 5 és 10 €-ért vagy az ügyfél által hozott saját USB kulcsán adom át a képeket.
Papírképeket és fotókönyvet a digitális képekből lehet kérni plusz költségért.

