Ceník fotografických služeb
Svatby
Balíček ZÁKLAD



Příjezd svatebčanů, svatební obřad, momentky před a po obřadu, skupinové foto, aranžované fotografie v
exteriérech či interiérech.



Nafocené fotografie na DVD – asi 100 fotek. Dalé 40 fotek (dle výběru klienta) profesionálně upraveno a
vyretušováno!




Maximálně 3 hodiny focení včetně prostojů a čekání, každá další započatá hodina 300 Kč
Tisk 10 ks fotografií šíře 10×15 cm ve kvalitě PREMIUM. Provedení mat/lesk dle přání. Fotografie jsou včetně





úprav a retuší!
Cestovné Ostrava a okolí do 10km v ceně. Jinak doplatek na cestovné 5kč/km
Možnost vytvoření profesionální fotoknihy od společnosti Piklio od 380 Kč!
CENA – 2999 Kč
Balíček STANDARD



Focení příprav, česání a oblékání nevěsty, momentky před a po obřadu, svatební obřad, aranžované foto v
exteriéru či interiéru, hostina a první tanec!



Nafocené fotografie na DVD – asi 300 fotek. Dále 100 fotek (dle výběru klienta) profesionálně upraveno a
vyretušováno! Dodáváno v pěkném DVD obalu s profesionální graficky upravenou obálkou !




Maximálně 6 hodin focení včetně prostojů, každá další započatá hodina 300 Kč.
Tisk 20 ks fotografií šíře 13×18 cm ve kvalitě PREMIUM. Provedení mat/lesk dle přání. Fotografie jsou včetně





úprav a retuší!
Cestovné do 150 km v ceně (myšlena celková trasa tam i zpět). Jinak doplatek na cestovné 5kč/km
Možnost vytvoření profesionální fotoknihy od společnosti Piklio od 340 Kč!
CENA – 4999 Kč
Balíček EXCLUSIVE










Osobní podrobná konzultace před svatebním dnem!
Nafocené fotografie na DVD - asi 700 fotek. Dále 300 fotek (dle výběru klienta) profesionálně upraveno a
vyretušováno! Dodáváno v pěkném DVD obalu s profesionální graficky upravenou obálkou !
Maximálně 10 hodin focení včetně prostojů, každá další započatá hodina 300 Kč.
Přípravy u kadeřníka, nevěsty, zvyky a předávání kytice, příjezd k obřadu, svatební obřad, momentky před a
po obřadu, skupinové foto, aranžované fotografie v exteriérech či interiérech, svatební přípitek, slavnostní
oběd, krájení svatebního dortu, tanec, hostina, zábava, házení kytice, únos nevěsty a znova zábava 
Tisk 50 ks fotografií 13x18 cm ve kvalitě PREMIUM. Provedení mat/lesk dle přání. Fotografie jsou včetně
úprav a retuší.
Profesionální fotokniha společnosti Piklio z řady profesional ve tvrdých deskách v hodnotě 999 Kč – ZDARMA!
Cestovné do 300 km v ceně (NEMYŠLENO JEN TAM)! Jinak doplatek na cestovné 3kč/km
CENA – 7999 Kč

Jako další služby nabízím EXKLUSIVNÍ FOTOKNIHY od společnosti PIKLIO.CZ
Kniha Vám bude vyhotovena po Vámi vybraných fotografiích a komentářích. Celá kompletace a výroba je zcela
na nás a vy se tak o nic nemusíte starat. Domů Vám přijde až hotová kniha přesně dle vašich přání!
Nabídka je široká – od knih v měkkých vazbách až po exkluzivní fotoknihy ve tvrdých deskách s krásnými motivy!
Výběr fotoknihy je vždy individuální. Na vyžádání Vám budou poslány ukázky všech možností fotoknih.

Knihy máme za zvýhodněné ceny, proto Vás vyjdou levněji než kdyby jste si je nechávali dělat u stejné
společnosti sami.
Více informací na WWW.PIKLIO.CZ
Další informace:







Při zaslání fotografií českou poštou je nutné započíst poštovné a balné (90 Kč)
Pro pevné rezervování termínu focení Vašeho svatebního dne účtujeme 50% z ceny balíčku.
Dodání fotografií (kompletní zhotoevení) je vždy 1-3 týdny. V závislosti na balíčku a množství fotografií.
Dodání fotoknihy je dle možností dodavatele, cca 1 měsíc.
Ateliér za příplatek 350,- Kč/hod

Dětská fotografie
Miminka:
Balíček ZÁKLAD




Asi 20 fotek s úpravami a retuší (jsou dodány na DVD).





Zhruba 2 hodiny focení dle individuálních potřeb miminka a přání maminky
Focení probíhá buďto u Vás doma, nebo u mě ve vybraných prostorách.
CENA – 1 200 Kč

Tisk 10 ks nejlepších fotografií ve formátu 10x15 cm ve kvalitě PREMIUM. Fotografie jsou včetně úprav a
retuší!

Balíček PREMIUM




Asi 40 fotek s úpravami a retuší (jsou dodány na DVD).



Tři hodiny focení, uzpůsobené potřebám vašeho dítěte. Počkám na vhodnou chvíli, nechám dítě pohrát,
uklidnit…





Různé styly – portrétní fotografie, společné foto s rodiči.
Focení probíhá buďto u Vás doma, nebo u mě ve vybraných prostorách.
CENA – 1800 Kč

Tisk 20 ks nejlepších fotografií ve formátu 10x15 cm ve kvalitě PREMIUM. Fotografie jsou včetně úprav a
retuší!

Na focení dětí si vezměte:





Oblíbené hračky, předměty a různé další propriety, které by jste na fotkách chtěli mít
Naplánujte focení tak, aby bylo dítě vyspané a spokojené
Oblečte dítě do toho, co chcete na fotce mít. V průběhu je možno miminko převlíkat.

Těhotenská/Rodinná fotografie
Balíček STANDARD








1-1/2 hodiny focení v ateliéru či exteriéru.
Místa jsou předem pečlivě vybírány po dohodě s Vámi!
Nafoceno je cca 30 fotografií z toho 15 profesionálně upraveno a vyretušováno!
Dodáváno na DVD
Tisk 10 fotografií ve velikosti 13x18 cm + 2 velkoformátové 20×30 cm vybraných dle přání zákazníka včetně
digitálních úprav a retuší ve kvalitě PREMIUM.
CENA – 1300 Kč
Balíček PREMIUM




2-3 hodiny focení v ateliéru či exteriéru.
Místa jsou předem pečlivě vybírány po dohodě s Vámi!






Nafoceno je cca 60 fotografií z toho 30 profesionálně upraveno a vyretušováno!
Dodáváno na DVD v pěkném obalu s graficky upraveným obalem!
Tisk 15 fotografií ve velikosti 13x18 cm + 3 velkoformátové 30x45 cm vybraných dle přání zákazníka včetně
digitálních úprav a retuší ve kvalitě PREMIUM.
CENA – 2100 Kč

Další informace:




Focení je možno kdekoli po ČR za cenu dopravy 5kč/km. Ostrava a okolí do 10km je v CENĚ!




Možnost vytvoření profesionální fotoknihy od společnosti Piklio od 380 Kč!
Focení platí až pro počet 4 osob!

Ceny a náplň jednotlivých balíčků se může měnit, dle Vašeho přání. Jsem tady hlavně pro Vás a proto
nafotím přesně to, co chcete, kde chcete a jak chcete!

Portrétní/Zamilovaná fotografie
Balíček STANDARD
Fotografie jsou vhodné na památku, pro osobní účely či jako profilové fotky!







1-1/2 hodiny focení v ateliéru či exteriéru.
Místa jsou předem pečlivě vybírány po dohodě s Vámi!
Výsledkem je cca 20 upravených fotografií s lehkými úpravami a retušemi.
Fotografie jsou dodávány na DVD. Nejsou tisknuty!
Cena – 999 Kč
Balíček PREMIUM
Fotografie jsou vhodné na památku, pro zamilované páry či prezentaci osoby!










Cca 2 hodiny focení v ateliéru či exteriéru.
Místa jsou předem pečlivě vybírány po dohodě s Vámi!
Výsledkem je cca 50 fotografií z toho 25 upravených a vyretušovaných!
Fotografie jsou dodávány na DVD.
2 Vámi vybrané fotografie jsou tisknuty ve kvalitě PREMIUM ve velikosti 20x30 cm.
V ceně jsou lehké vizážistické práce.
Focení je až pro dvě osoby.
Cena – 1999 Kč

Glamour/Budoir/Akt a umělecká fotografie
Jedná se o specifickou fotografii. Ke každému zákazníkovi je přistupováno nanejvýš individuálně.
Focení je předem konzultováno aby zákazník i fotograf měli jasnou představu o focení.
Následující balíčky je možné libovolně měnit a přát si různé styly focení!
Balíček STANDARD





2-3 hodiny focení v ateliéru či exteriéru.
Místa jsou předem pečlivě vybírány po dohodě s Vámi!
Výsledkem je cca 40 upravených fotografií z toho 20 je pečlivě retušovaných a profesionálně více
postprodukčně upravených dle Vašich přání a výběru. (Vylepšení postavy, odstranění vrásek, vyhlazení
pokožky atd.)






Tisk dvou nejlepších fotografií ve velikosti 30x45 cm ve kvalitě PREMIUM.
Zbytek fotografii je dodáváno na DVD.
Vizážistka v ceně!
Cena – 2499 Kč
Balíček PREMIUM





3-4 hodiny focení v ateliéru či exteriéru.
Místa jsou předem pečlivě vybírány po dohodě s Vámi!
Výsledkem je cca 80 upravených fotografií z toho 40 je pečlivě retušovaných a profesionálně více
postprodukčně upravených dle Vašich přání a výběru. (Vylepšení postavy, odstranění vrásek, vyhlazení
pokožky atd.)









Fotografie jsou dodávány na DVD.
5 Vámi vybraných fotografií je tisknutých ve kvalitě PREMIUM ve velikosti 20x30 cm.




Veškeré balíčky lze měnit dle Vašich přání!
Rád se přizpůsobím Vašim potřebám. V případě netradičních přání mě proto neváhejte kontaktovat a vše

Vizážistka v ceně!
Složitější pozice a pózy, při kterých budete přesně vedeni! Není tak třeba znát problematiku pózování.
Nápadité a neopakovatelná atmosféra fotografií.
Focení je až pro dvě osoby.
Cena – 3899 Kč

projednáme a detailně promyslíme!

Dále pro Vás fotím toto:
Následující věci nemají pevnou cenu. Pro zájem o toto focení mě tedy prosím kontaktujte a já
Vám ušiji nabídku přímo na míru pro Vás a Vaše záměry!
Věřím, že společně najdeme úspěšnou možnost fotografování, která bude vyhovovat oběma
stranám. Bude profesionálně zpracována a přitom za rozumnou cenu!











Koncerty a vystoupení známých osobností
Plesy
Tabla
Školní fotografie
Sportovní akce
Zábavní akce/firemní večírky
Přírodopisnou či architektonickou fotografii
Reklamní fotografii
Veřejné zakázky

Objednávky jsou přijímány buďto skrz kontaktní formulář na webu, nebo na čísle 773 666 287 a emailu petrsramek11@gmail.com.

