ATELIÉR
Ateliér se nachází v obci Soběchleby (cca 20km od Přerova). Vybrat si zde můžete z několika
fotografických pozadí a rekvizit + 1 grafické pozadí. Doba zpracování fotografií v ateliéru je do
jednoho týdne.
FOTOGRAFOVÁNÍ V ATELIÉRU
Cena: 1500Kč
Cena obsahuje:


délka fotografování je max 30 minut



možnost zapůjčení rekvizit k fotografování



úprava cca 40 - 70ti výsledných fotografií



retušování až 5 fotografií (dle vašeho výběru)



převedení všech fotografií do černobílé a sépie



výběr z několika barevných pozadí + 1 grafické pozadí které bude nachystáno předem



vytištění 10ks fotografií 13x18cm nebo 20ks 10x15cm



výsledné fotografie jsou předány na dřevěném flashdisku

Cena neobsahuje:


vyvolané fotografie 10x15cm 5Kč/ks nebo 13x18cm 10Kč/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: 1500Kč
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


doprava do 50km (od Soběchleb a zpět)
Cena neobsahuje:



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


vyvolané fotografie 10x15cm 5Kč/ks nebo 13x18cm 10Kč/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 5Kč/ks



cena za každých dalších 30minut focení je 650Kč



předání na dřevěném flash disku 200Kč

