
varianta 1 varianta 2 varianta 3 varianta 4
nejobvyklejší varianta

varianta 5 varianta 6
exclusive

obsah fotografování

tuto variantu nabízíme 
pouze
pro páteční termíny
a všechny termíny 
mimo hlavní svatební 

sezónu (červen - září)

obřad
společné foto
portréty

příjezd na obřad
obřad
společné foto
aranžované portréty
foto s rodiči, přáteli atd.

svatební přípravy doma
odjezd na obřad
příjezd na obřad
obřad
společné foto
aranžované portréty
foto s rodiči, přáteli atd.
krájení dortu

svatební přípravy doma
odjezd na obřad
příjezd na obřad
obřad
společné foto
aranžované portréty
foto s rodiči, přáteli atd.
krájení dortu
odpolední zábava
odpolední portréty

svatební přípravy doma
odjezd na obřad
příjezd na obřad
obřad
společné foto
aranžované portréty
foto s rodiči, přáteli atd.
krájení dortu
odpolední zábava
odpolední portréty
večerní portréty
večerní zábava
+ cestovné po JČ - zdarma

svatební přípravy doma
odjezd na obřad
příjezd na obřad
obřad
společné foto
aranžované portréty
foto s rodiči, přáteli atd.
krájení dortu
odpolední zábava
odpolední portréty
večerní portréty
večerní zábava
+ FOTO/VIDEO z DRONU
+ mobilní fotoateliér
+ cestovné po ČR - zdarma

délka fotografování 1 hodina 2 hodiny 4-5 hodin 6-8 hodin 8-16 hodin 10 - 20 hodin

počet fotek na DVD (orient.) 100 150-250 300-400 400-500 500 a více 800 a více

počet fotek - výtisk 15x10 20 30 40 50 70 100

počet fotek - výtisk 18x13 0 5 10 15 20 20

počet fotek - výtisk 30x20 0 1 2 3 4 5

počet fotek - výtisk 42x30 0 0 1 1 2 3

základní úprava snímků ano ano ano ano ano ano

pokročilá úprava / retuš ano / 5 snímků ano / 10 snímků ano / 30 snímků ano / 40 snímků ano / 50 snímků ano / 50 snímků

asistentka ne ne ano ano ano ano +

studiová světelná technika ne ne ne ano ano ano / 50 snímků

cena 3 500 Kč 6 000 Kč 8 000 Kč 11 000 Kč 15 000 Kč 19 000 Kč

• po předchozí dohodě je možné i během svatebního dne promítat na vlastním projektoru
  svatební fota (vyžaduje časovou přípravu)

• nevybírám finanční zálohy a platba probíhá až při předání finálních fotografií

• náhledové snímky (odkaz ke stažení) dodáváma cca 14-50 dnů po svatbě,
  finální tiskové snímky cca 10 - 20 dnů od potvrzení výběru
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• Všechny snímky jsou fotografovány do surového formátu RAW a následně konvertovány
   na výkonném PC s kalibrovanými monitory. Každý snímek je individuálně v PC upravován
   a následně exportován do standartního formátu JPEG (profil sRGB).

• cestovné do 100 km od Č.Krumlova (a zpět)  ve všech variantách v ceně
 (nad 100 km účtujeme 7 Kč/km)

• ke všem variantám dodávám 1ks USB flash disk s finálními snímky
 (vč. tiskového rozlišení a retuší)


