CENÍK FOTOGRAFICKÝCH SLUŽEB LUKYFOTO
WWW.LUKYFOTO.CZ
Ateliér a sídlo firmy:
Lukáš Chadim
Soběchleby 224
75354. Soběchleby
Mobil: 775271611
IČ: 02533821

LUKY

FOTO

FOTOGRAF Lukáš Chadim
SVATBY
Ceník fotografování svatby je rozdělen do tří balíčků, ve kterých si vyberete počet fotografovaných
hodin. Jako bonus ke každé svatbě vytvářím i krátké video z fotografií. Vždy doporučuji osobní
nezávaznou schůzku, na které se proberou všechny detaily ohledně focení svatby. Poté už bude
záležet jen na Vás, zda mé služby fotografa využijete. Maximální doba zpracování svatebních
fotografií je 14dní od fotografování vaší svatby.

BALÍČEK PROFI
Cena: 14 000Kč
Cena obsahuje:


délka fotografování je až 12hodin (vše co se během této doby stihne)



úprava cca 350 - 450ks fotografií



doprava do 100km v ceně (počítají se najeté km tam i zpět)



vytvoření krátkého videa z fotografií a vaší oblíbenou písní



všechny fotografie budou převedeny i do černobílé a sépie



předání fotografií v dárkové dřevěné krabičce s dřevěným flashdiskem



30 tištěných fotografií o rozměru 10x15cm v ceně



možnost pronájmu svatebního fotokoutku za zlomek původní ceny

BALÍČEK STANDARD
Cena: 10 500Kč
Cena obsahuje:


délka fotografování je až 6hodin (vše co se během této doby stihne)



úprava cca 200 - 300ks fotografií



doprava do 50km v ceně (počítají se najeté km tam i zpět)



vytvoření krátkého videa z fotografií a vaší oblíbenou písní



všechny fotografie budou převedeny i do černobílé a sépie



předání fotografií na kovovém USB flash disk s dárkovou krabičkou a na DVD s potiskem krabičky



předání fotografií v dárkové dřevěné krabičce s dřevěným flashdiskem



20 tištěných fotografií o rozměru 10x15cm v ceně



možnost pronájmu svatebního fotokoutku za zlomek původní ceny

BALÍČEK MINI
Cena: 7 000Kč
Cena obsahuje:


délka fotografování je až 3hodiny (vše co se během této doby stihne)



úprava cca 150 - 200ks fotografií



doprava do 50km v ceně (počítají se najeté km tam i zpět)



vytvoření krátkého videa z fotografií a vaší oblíbenou písní



všechny fotografie budou převedeny i do černobílé a sépie



předání fotografií v dárkové dřevěné krabičce s dřevěným flashdiskem



10 tištěných fotografií o rozměru 10x15cm v ceně



možnost pronájmu svatebního fotokoutku za zlomek původní ceny

Cena všech balíčků neobsahuje:


fotoknihu a její vytvoření (vše je k dispozici za internetové ceny)



dopravu při překročení volných km 5Kč/km (počítá se celá cesta tam i zpět)



každá další hodina focení 1300Kč



dopravu na fotokoutek (pouze v případě zájmu chystání den předem)



možnost okamžitého tisku fotografií 10x15cm za 4Kč/ks



odeslání výsledných fotografií poštou je 75Kč

ATELIÉR
Ateliér se nachází v obci Soběchleby (cca 20km od Přerova). Vybrat si zde můžete z několika
fotografických pozadí a rekvizit. Doba zpracování fotografií v ateliéru je do jednoho týdne.
FOTOGRAFOVÁNÍ V ATELIÉRU
Cena: 1300Kč
Cena obsahuje:


délka fotografování je max 30 minut



možnost zapůjčení rekvizit k fotografování



úprava cca 40 - 70ti výsledných fotografií



retušování až 5 fotografií



převedení všech fotografií do černobílé a sépie



výběr z několika barevných pozadí



výsledné fotografie jsou předány na dřevěném flashdisku

Cena neobsahuje:


vyvolané fotografie 10x15cm 4Kč/ks



cena za každých dalších 30minut focení 1300Kč

EXTERIÉR
Fotografování v exteriéru je fotografování na předem dohodnutém místě. Fotografování
může probíhat například v přírodě, v parku, ve městě, i u vás doma. Počet fotografovaných
osob není omezen.
FOTOGRAFOVÁNÍ V EXTERIÉRU
Cena: 1300Kč
Cena obsahuje:



délka fotografování je max 30 minut
úprava cca 40 - 70ti výsledných fotografií



retušování až 5 fotografií dle vlastního výběru



převedení všech fotografií do černobílé a sépie



výsledné fotografie jsou předány na dřevěném flashdisku
Cena neobsahuje:



doprava na místo určení 5Kč/km (počítá se celá cesta tam i zpět)



vyvolané fotografie 10x15cm 4Kč/ks
cena za každých dalších 30minut focení 1300Kč

AKCE A VEČÍRKY
Do tohoto fotografování patří například firemní akce a večírky, maturitní plesy, rodinné akce,
oslavy narozenin, křtiny atd.
FOTOGRAFOVÁNÍ AKCÍ A VEČÍRKŮ
Cena: 1300Kč
Cena obsahuje:


délka fotografování je 1h



počet upravených fotografií je v závislosti na druhu a délky akce



výsledné fotografie jsou předány elektronicky (např na internetovém úložišti)

Cena neobsahuje:


doprava na místo určení 5Kč/km (počítá se celá cesta tam i zpět)



vyvolané fotografie 10x15cm



cena za každých dalších 30minut focení je 650Kč



předání na dřevěném flash disku 200Kč

