Balíček č.1
Balíček zahrnuje fotografování obřadu od příchodu do svatební síně, fotografie novomanželů, rodičů,
svědků, nasazování prstýnků, první polibek, podpisy novomanželů a svědků, přípitek, gratulace a odchod
ze svatební síně, skupinové fotografie svatebčanů a novomanželů v místě konání obřadu.
Dále fotografování novomanželů v okolí obřadní síně (v parku, na zámku, v zahradě). Případně možno
nahradit fotografováním v atelieru na Hronovické ulici v Pardubicích.

Cena

zahrnuje:
do 200 fotografií na DVD
50 vytištěných fotografií 15x23

3.500,- Kč

Doprava

Do 25 km
Nad 25 km

Data

Upravené fotografie jsou vypálené na DVD. Data jsou ve formátu JPG a jsou v plném
(původním) rozlišení, tj. lze použít i pro tisk větších formátů.
Kromě klasických fotografií najdete na DVD i několik fotografií upravených do ČB,
natónovaných do sepie či kolorovaných. Výběr fotografií a vhodnou variantu úpravy volí
fotograf. Provedení těchto fotografií možno dohodnout předem.

Další nabídka

DRUHÝ FOTOGRAF
Přítomnost druhého fotografa na svatbě

zdarma
7 Kč/km

cena individulní
dle rozsahu

FOTOKNIHA
Nutná osobní konzultace - výběr z několika druhů zpracování
a designů knihy.
Malá ( 21x27 cm, 48 stran, cca 50-60 foto )
Velká ( 26x32 cm, 48 stran, cca 50-60 foto )
TISK a RÁMOVÁNÍ
Tisk fotografií až do formátu 60x90 cm (případně až 100x150
cm). Adjustace fotografií zarámováním, zalaminováním
apod.
Tisk na fotoplátno, napnutí na rám.

1.500,- Kč
2.500,- Kč

cena dle velikosti a
způsobu zpracování
po osobní konzultaci

GRAFICKÉ PRÁCE
Tvorba DVD prezentací (promítání fotografií s hudbou),
grafické zpracování (rámečky, montáže, koláže, retuše, …)

cena individulní
dle rozsahu

SVATEBNÍ OZNÁMENÍ
Grafické zpracování svatebních oznámení
a pozvánek ke stolu včetně možnosti fotografování
v atelieru, popřípadě v exterieru dle volby snoubenců.
Zajišténí tisku oznámení.

cena individulní
dohodou
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Balíček č.2
A) Fotografování momentek od ranního líčení a příprav nevěsty, zdobení aut, odjezd svatebního průvodu,
příjezd na místo konání obřadu. Dále jako balíček č.1 (obřad, skupinky, park / atelier).
B) Jako balíček č.1 od příjezdu svatebčanů na místo konání obřadu, obřad, skupinky, park / atelier. Dále
fotografování svatebních zvyků a začátku slavnostní hostiny (rozbíjení talíře, přípitek, svatební tabule,
momentky hostů, společná polévka, oběd po krájení dortu).

Cena

zahrnuje:
cca 300 fotografií na DVD
60 vytištěných fotografií 15x23

5.500,- Kč

Doprava

Do 25 km
Nad 25 km

Data

Upravené fotografie jsou vypálené na DVD. Data jsou ve formátu JPG a jsou v plném
(původním) rozlišení, tj. lze použít i pro tisk větších formátů.
Kromě klasických fotografií najdete na DVD i několik fotografií upravených do ČB,
natónovaných do sepie či kolorovaných. Výběr fotografií a vhodnou variantu úpravy volí
fotograf. Provedení těchto fotografií možno dohodnout předem.

Další nabídka

DRUHÝ FOTOGRAF
Přítomnost druhého fotografa na svatbě

zdarma
7 Kč/km

cena individulní
dle rozsahu

EXPRES
Vaše svatební fotografie Vám rádi předáme ještě odpoledne či navečer v den
svatby.Vhodné jako prezentace fotografií a dárek ostatním svatebním hostům a jedná se
o výběr 25 fotografií z obřadu a fotografování v parku. Tyto Vám pak na místě
vytiskneme. Cena zahrnuje obsluhu zařízení.
10x15
10x15
15x23
15x23

1000,- Kč
20,- Kč/ks
1500,- Kč
35,- Kč/ks

( 25 ks )
( každý další kopie )
( 25 ks )
( každý další kopie )

MICROLAB
Svatebčané předávají po obřadu, zpravidla v místě konání hostiny, obsluze ke
zpracování své paměťové karty s fotografiemi zhotovenými v průběhu dopoledne. Cena
zahrnuje dopravu do 50km a obsluhu zařízení.
Tento balíček lze objednat i samostatně bez fotografování. (viz DALŠÍ SLUŽBY)
10x15 cm

100 ks
150 ks
200 ks
300 ks

2.500,- Kč
3.500,- Kč
4.000,- Kč
5.000,- Kč

15x23 cm

100 ks
150 ks
200 ks
300 ks

4.000,- Kč
5.500,- Kč
7.000,- Kč
9.000,- Kč

FOTOKNIHA, TISK a RÁMOVÁNÍ, SVATEBNÍ OZNÁMENÍ, DVD PROMÍTÁNÍ, ...
(viz DALŠÍ SLUŽBY)
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Balíček č.3
A) Fotografování momentek od ranního líčení a příprav nevěsty, zdobení aut, odjezd svatebního průvodu,
příjezd na místo konání obřadu. Dále jako balíček č.1 (obřad, skupinky, park / atelier). Pokračuje
fotografováním svatebních zvyků a začátku slavnostní hostiny (rozbíjení talíře, přípitek, svatební tabule,
momentky hostů, společná polévka, oběd po krájení dortu).
B) Jako balíček č.1 od příjezdu svatebčanů na místo konání obřadu, obřad, skupinky, park / atelier.
Pokračuje fotografováním svatebních zvyků a celé slavnostní hostiny: rozbíjení talíře, přípitek, svatební
tabule, momentky hostů, společná polévka, oběd, krájení dortu, čtení gratulací, předávání darů, první
tanec, momentky z večerní zábavy.
Cena

zahrnuje:
cca 400 fotografií na DVD
70 vytištěných fotografií 15x23

7.500,- Kč

Doprava

Do 25 km
Nad 25 km

Data

Upravené fotografie jsou vypálené na DVD. Data jsou ve formátu JPG a jsou v plném
(původním) rozlišení, tj. lze použít i pro tisk větších formátů.
Kromě klasických fotografií najdete na DVD i několik fotografií upravených do ČB,
natónovaných do sepie či kolorovaných. Výběr fotografií a vhodnou variantu úpravy volí
fotograf. Provedení těchto fotografií možno dohodnout předem.

Další nabídka

DRUHÝ FOTOGRAF
Přítomnost druhého fotografa na svatbě

zdarma
7 Kč/km

cena individulní
dle rozsahu

EXPRES
Vaše svatební fotografie Vám rádi předáme ještě odpoledne či navečer v den
svatby.Vhodné jako prezentace fotografií a dárek ostatním svatebním hostům a jedná se
o výběr 25 fotografií z obřadu a fotografování v parku. Tyto Vám pak na místě
vytiskneme. Cena zahrnuje obsluhu zařízení.
10x15
10x15
15x23
15x23

1000,- Kč
20,- Kč/ks
1500,- Kč
35,- Kč/ks

( 25 ks )
( každý další kopie )
( 25 ks )
( každý další kopie )

MICROLAB
Svatebčané předávají po obřadu, zpravidla v místě konání hostiny, obsluze ke
zpracování své paměťové karty s fotografiemi zhotovenými v průběhu dopoledne. Cena
zahrnuje dopravu do 50km a obsluhu zařízení.
Tento balíček lze objednat i samostatně bez fotografování. (viz DALŠÍ SLUŽBY)
10x15 cm

100 ks
150 ks
200 ks
300 ks

2.500,- Kč
3.500,- Kč
4.000,- Kč
5.000,- Kč

15x23 cm

100 ks
150 ks
200 ks
300 ks

4.000,- Kč
5.500,- Kč
7.000,- Kč
9.000,- Kč

FOTOKNIHA, TISK a RÁMOVÁNÍ, SVATEBNÍ OZNÁMENÍ, DVD PROMÍTÁNÍ, ...
(viz DALŠÍ SLUŽBY)
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Balíček č.4
Fotografování celý den od momentek z ranního líčení a příprav nevěsty, zdobení aut, odjezd svatebního
průvodu, příjezd na místo konání obřadu. Dále jako balíček č.1 (obřad, skupinky, park / atelier).
Pokračuje fotografováním svatebních zvyků a celé slavnostní hostiny: rozbíjení talíře, přípitek, svatební
tabule, momentky hostů, společná polévka, oběd, krájení dortu, čtení gratulací, předávání darů, první
tanec, momentky z večerní zábavy.

Cena

zahrnuje:
600 a více fotografií na DVD
80 vytištěných fotografií 15x23

10.000,- Kč

Doprava

Do 25 km
Nad 25 km

Data

Upravené fotografie jsou vypálené na DVD. Data jsou ve formátu JPG a jsou v plném
(původním) rozlišení, tj. lze použít i pro tisk větších formátů.
Kromě klasických fotografií najdete na DVD i několik fotografií upravených do ČB,
natónovaných do sepie či kolorovaných. Výběr fotografií a vhodnou variantu úpravy volí
fotograf. Provedení těchto fotografií možno dohodnout předem.

Další nabídka

DRUHÝ FOTOGRAF
Přítomnost druhého fotografa na svatbě

zdarma
7 Kč/km

cena individulní
dle rozsahu

EXPRES
Vaše svatební fotografie Vám rádi předáme ještě odpoledne či navečer v den
svatby.Vhodné jako prezentace fotografií a dárek ostatním svatebním hostům a jedná se
o výběr 25 fotografií z obřadu a fotografování v parku. Tyto Vám pak na místě
vytiskneme. Cena zahrnuje obsluhu zařízení.
10x15
10x15
15x23
15x23

1000,- Kč
20,- Kč/ks
1500,- Kč
35,- Kč/ks

( 25 ks )
( každý další kopie )
( 25 ks )
( každý další kopie )

MICROLAB
Svatebčané předávají po obřadu, zpravidla v místě konání hostiny, obsluze ke
zpracování své paměťové karty s fotografiemi zhotovenými v průběhu dopoledne. Cena
zahrnuje dopravu do 50km a obsluhu zařízení.
Tento balíček lze objednat i samostatně bez fotografování. (viz DALŠÍ SLUŽBY)
10x15 cm

100 ks
150 ks
200 ks
300 ks

2.500,- Kč
3.500,- Kč
4.000,- Kč
5.000,- Kč

15x23 cm

100 ks
150 ks
200 ks
300 ks

4.000,- Kč
5.500,- Kč
7.000,- Kč
9.000,- Kč

FOTOKNIHA, TISK a RÁMOVÁNÍ, SVATEBNÍ OZNÁMENÍ, DVD PROMÍTÁNÍ, ...
(viz DALŠÍ SLUŽBY)
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Ceník příplatků a doplňkových služeb

Doprava

Do 25 km
Nad 25 km

Druhý fotograf

Přítomnost druhého fotografa na svatbě

Fotokniha

Nutná osobní konzultace - výběr z několika druhů
zpracování a designů knihy.

zdarma
7 Kč/km

Malá ( 21x27 cm, 48 stran, cca 50-60 foto )
Velká ( 26x32 cm, 48 stran, cca 50-60 foto )

cena individulní
dle rozsahu

1.500,- Kč
2.500,- Kč

Tisk a rámování

Tisk fotografií až do formátu 60x90 cm (případně až
cena dle velikosti a
100x150 cm). Adjustace fotografií zarámováním,
způsobu zpracování
zalaminováním apod.
po osobní konzultaci
Tisk na fotoplátno, napnutí na rám.

Grafické práce

Grafické úpravy fotografií (rámečky, montáže, koláže,
retuše, …), tvorba DVD prezentací (promítání fotografií
s hudbou), atd.

cena individulní
dle rozsahu

Grafické zpracování svatebních oznámení a pozvánek
ke stolu včetně možnosti fotografování v atelieru nebo
v exterieru dle volby snoubenců.
Zajišténí tisku oznámení.

cena individulní
dohodou

Svatební oznámení

Expres

Slouží jako doplněk balíčku 2-4.
Vaše svatební fotografie Vám rádi předáme ještě odpoledne či navečer v den
svatby.Vhodné jako prezentace fotografií a dárek ostatním svatebním hostům
a jedná se o výběr 25 fotografií z obřadu a fotografování v parku. Tyto Vám
pak na místě vytiskneme. Cena zahrnuje obsluhu zařízení.
10x15
10x15
15x23
15x23

Microlab

1000,- Kč
20,- Kč/ks
1500,- Kč
35,- Kč/ks

( 25 ks )
( každý další kopie )
( 25 ks )
( každý další kopie )

Svatebčané předávají po obřadu, zpravidla v místě konání hostiny, obsluze ke
zpracování své paměťové karty s fotografiemi zhotovenými v průběhu
dopoledne. Cena zahrnuje dopravu do 50km a obsluhu zařízení.
Tento balíček lze objednat i samostatně bez fotografování.
Ceny při objednání této služby bez objednávky fotografování svatby:
10x15 cm

100 ks
150 ks
200 ks
300 ks

3.500,- Kč
4.500,- Kč
5.000,- Kč
6.000,- Kč

Pro náročné zákazníky je možné nabídnout formát 15x23cm. Cena je v tomto
případě stanovena dohodou.
V případě, že si tuto službu objednáte spolu s fotografováním Vaší
svatby jsou ceny zvýhodněny. (viz ceny u jednotluvých balíčků)
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