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FOTOGRAF Lukáš Chadim
SVATBY
Ceník fotografování svatby je rozdělen do čtyř 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 21dní od fotografování vaší svatby, obvykle je ale mnohem
kratší =o)

Všechny balíčky obsahují:


délka fotografování je 3 - 12hodin (vše co se během této doby stihne)



úprava cca 120ks - 500ks fotografií (dle zvoleného balíčku)



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 svatební fotobudky s tiskem za 4500Kč po celou dobu focení svatby

BALÍČEK MAXI
Cena: 19 000Kč
Rozdíly oproti ostatním balíčkům:


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



úprava cca 400 - 500ks fotografií

BALÍČEK PROFI
Cena: 16 000Kč
Rozdíly oproti ostatním balíčkům:


délka fotografování je až 9hodin (vše co se během této doby stihne)



úprava cca 300 - 400ks fotografií

BALÍČEK STANDARD
Cena: 13 000Kč
Rozdíly oproti ostatním balíčkům:


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



úprava cca 200 - 300ks fotografií

BALÍČEK MINI
Cena: 10 000Kč
Rozdíly oproti ostatním balíčkům:


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



úprava cca 120 - 200ks fotografií

Cena všech balíčků neobsahuje:


fotoknihu a její vytvoření



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



každá další hodina focení, cena dle dohody

ZVÝHODNĚNÝ FOTOKOUTEK S BALÍČKEM MAXI
Cena: 23 000Kč

„s fotokoutkem LukyFoto nikdo nezažije nudu“

●
●
●
●

Plánujete na svatbě nějaké překvapení pro hosty?
Chcete aby se na svatbě každý bavil?
Chcete dát všem hostům nějaký dárek?
Nevíte jak zabavit hosty a udělat vaší svatbu nezapomenutelnou?

Využijte nejoblíbenější balíček „MAXI + fotokoutek“
Za tuto cenu získáte vše co v balíčku „MAXI“ plus focení s
fotokoutkem včetně tisku fotografií.
LukyFoto nabízí možnost pronájmu oblíbeného fotokoutku i
na svatbu. Tento fotokoutek včetně nepřeberného množství
rekvizit si na svatbě užije opravdu každý. Fotokoutek neboli
fotobudka je na svatbách pro všechny po celou dobu
fotografování svatby. Fotokoutek má dotykový displej a
ovládat se ho naučí všichni. Díky okamžitému tisku fotografií
10x15cm si může ihned každý z focení odnést dárek.
Fotokoutek tak dokáže pobavit všechny na svatbě a to hned
několikrát. Navíc si každý může okamžitě odeslat fotografii
na email.
V ceně je kompletní příprava fotokoutku, tisk fotografií, zapůjčení vámi
vybraného fotopozadí a rekvizit. Příprava fotokoutku ve svatební den zabere
cca 1h času. Je také možnost přípravy den předem. Počet vyfocení ani tisk
fotografií není omezen. Omezení je pouze jedno - na jedno vyfocení jedna
fotografie.

