Uvedené obrázky a čísla obrázkov sú obrázky v digitálnom formáte jpg.
Obrázky sa odovzdajú ako stiahnutie z internetu alebo na USB kľúč. USB kľúč buďe dať zákazník alebo ja
viem dať za 5 a 10 €.
Ak miesto fotenia nie je vo Vinici , tak sa pripočítava náklady na benzín z Vinice, ktorý je 0,17 € / km.
Ceny za svadobnú fotografiu sú uvedené na strane 3.

Fotenie, typ fotky:

Cena:

Poznámka / Počet obrázkov:

Fotka na preukaz:

1,5 € / kus,
v prípade 1 kusu je 2 €

cca 10 minút a hotové

Ak niekto požiada digitálne je 4 €

Ateliérové a exteriérové
fotenie: Rodinné, detské,
tehotenské, novorodenecké,
bábätko, vianočné, portrétové,
narodeninové, retroshoot,
glamour, zasnúbený a párové
fotenie

50 € / 10 fotka je základný balík
a všetko dalšia fotka je 5 €
Od 20 obrázkov môžete
kombinovať štúdiovú fotografiu s
fotografiou v exteriéri

S úplnou retušou

Obchodný portrét, portrét
používaný na politické, volebné
účely:

1 fotka je 80 €
a všetko dalšia fotka je 20 €

S úplnou retušou

Udalostné fotenie:
(deň dediny, narodeniny, ples, iné)

30 € / hodina
v prípadu 1 hodinu je 50 €

70-100 fotka za hodinu

Fotenie krstu:

50 €

100-150 fotka

Produktové fotenie:

50 € / 10 fotka je základný balík
a všetko dalšia fotka je 5 €

Fotenie na tablo:

5 € / osoba / fotka
minimum je 50 €

S úplnou retušou
Je tiež možné vytvoriť tablo.

Tlačená fotka: 0,3 €/ ks
Malá fotka: 0,1 €/ks
Tlač fotografií 10 x 15 cm

0,3 € / ks

Tlač fotografií 15 x 20 cm

1 € / ks

Tlač fotografií 10 x 15 cm na
mieste počas podujatia (svadba,
ples, deň dediny)

2 € / ks

Orchester, kapela, spevák:

1 fotka je 80 €
a všetko dalšia fotka je 20 €

Z CD, z DVD, z USB kľúč, z pamäťovej karty, zo
smartphónu, z tabletu, z notebooku.

S úplnou retušou

Fotenie prvého svätého prijímania
a birmovanie na základe počtu
osobách:

Cena:

Poznámka / Počet obrázkov:

Pre 1 osobu

100 €

100-150 obrázkov

Pre 2 osobu

60 € / osoba

130-200 obrázkov

Pre 3 osobu

40 € / osoba

160 -230 obrázkov

Pre 4 osobu

30 € / osoba

200 -250 obrázkov

Pre 5 osobu

25 € / osoba

230 -280 obrázkov

Pre 6 osobu

20 € / osoba

250 - 300 obrázkov

Pre 7 osobu

18 € / osoba

280 - 330 obrázkov

Pre 8 až 15 osôb

16 € / osoba

300 - 500 obrázkov

Pre 16 až 25 osôb

12 € / osoba

450-650 obrázkov

Pre 26 až 35 osôb

10 € / osoba

550-750 obrázkov

Pre 36 až 45 osôb

9 € / osoba

650-900 obrázkov

46 osoba a viac

8 € / osoba

800-1000 obrázkov

Cena:

Poznámka / Počet obrázkov:

30 € / hodina
v prípadu 1 hodinu je 50 €

70-100 fotka za hodinu

Fotenie banketu, promócie:

x hodina * 30 € = celková suma
Celková suma / počet študentov =
čiastka na osobu
Použitie bublifuku

Bezplatný

Použitie dymový stroj v štúdiu

4€

Cena použitej kvapaliny na
dymostroj

Héliové balóny

1,5 € / ks

Má priemer cca 25-30 cm

Na ďalšej stránke sú uvedené ceny na svadobných fotografií.

Cenová ponuka svadobnej fotografie
Vlastné zloženie

Civilný sobáš

50 €

100-150 fotka

Cirkevný sobáš

100 €

250-350 fotka

Kreatvívne fotky

5 € / fotka

Minimum 10 fotka

Udalostné fotenie

30 € / hodina

70-100 fotka / hodina

+ Náklady na benzín 0,17 € / km od Vinici

Balíky
1. Fotenie celého svadobného dňa 350

350 €

Odporúčanie podľa počtu
pozvaných hostí na svadbu:
1-30 hostia

450 €

Odporúčanie podľa počtu
pozvaných hostí na svadbu:
31-80 hostia

550 €

Odporúčanie podľa počtu
pozvaných hostí na svadbu:
81-140 hostia

650 €

Odporúčanie podľa počtu
pozvaných hostí na svadbu:
141-200 hostia

fotka
+ 15 kreatívna fotka
2. Fotenie celého svadobného dňa 700

fotka
+ 40 kreatívna fotka
3. Fotenie celého svadobného dňa 1000

fotka
+ 60 kreatívna fotka
4. Fotenie celého svadobného dňa 1300

fotka
+ 80 kreatívna fotka
+ Náklady na benzín 0,17 € / km od Vinici

Odporúčanie v súlade s počtom pozvaných hostí na svadbu je len odporúčaním založené na skutočnosti, že
čím viac hostí je pozvaných, tým viac musíte fotiť, aby neboli veľmi opakujúce sa a nepotrebné snímky a
počas svadobného dňa odfotiť každého aspoň pár. Samozrejme, môžete sa od toho odchýliť, toto je
odporúčanie na základe mojej osobnej skúsenosti.
Svadobná rezervácia je platná so zálohou 30 €, týchto 30 € je už zahrnutých v uvedených cenách.
Rezerváciu je možné odovzdať osobne vo Vinici alebo zabezpečiť bankovým prevodom alebo poštovou
poukážkou.
Prenesené obrázky a zobrazené čísla obrázkov sú digitálne obrázky vo formáte jpg, ktoré sa prenesú buď
cez USB kľúč alebo ako stiahnutie z internetu. USB kľúč je v cene od 210 €, pod tým viem dať USB kľúč za 5
a 10 € alebo obrázky prenesiem z vlastného USB kľúča zákazníka. Z digitálnych obrázkov je možné za
príplatok vyžiadať papierové obrázky a fotoknihu.

