
SVATBY Poznámka Cena
předsvatební schůzka probereme detaily a vaši představu zdarma
přípravy/obřad/portréty/skupiny/hostina/večer fotky dostanete  v digitální podobě v plném rozlišení 10 000 Kč
přípravy/obřad/portréty/skupiny/hostina fotky dostanete  v digitální podobě v plném rozlišení 8 000 Kč
přípravy/obřad/portréty/skupiny fotky dostanete  v digitální podobě v plném rozlišení 6 000 Kč
                  obřad/portréty/skupiny/hostina fotky dostanete  v digitální podobě v plném rozlišení 6 000 Kč
                  obřad/portréty/skupiny fotky dostanete  v digitální podobě v plném rozlišení 5 000 Kč
                  obřad fotky dostanete  v digitální podobě v plném rozlišení 3 000 Kč
krátké video z TOP fotografií hudbu si vyberete vy nebo necháte její výběr na mě zdarma

RODINY - Ateliérové focení Poznámka Cena
až 2hod focení + 10 upravených fotek, které si vyberete fotky dostanete  v digitální podobě v plném rozlišení 2 500 Kč
každá další započatá hodina pokud by nestačily 2 hod a výrazně jsme focení přetáhli 800 Kč
fotky nad 10ks (základní úpravy) znamená běžnou úpravu tonality a ořez 60 Kč
fotky nad 10ks (pokročilé úpravy) znamená pokročilejší retuše pleti, pozadí, skládání fotek 130 Kč

RODINY - Domácí reportáž / Exteriér Poznámka Cena
až 2hod focení + 10 upravených fotek, které si vyberete fotky dostanete  v digitální podobě v plném rozlišení 2 500 Kč
každá další započatá hodina pokud by nestačily 2 hod a výrazně jsme focení přetáhli 600 Kč
fotky nad 10ks (základní úpravy) znamená běžnou úpravu tonality a ořez 30 Kč
fotky nad 10ks (pokročilé úpravy) znamená pokročilejší retuše pleti, pozadí, skládání fotek 130 Kč

PORTRÉT  - Osobní: Ateliér Poznámka Cena
až 2hod focení + 5 upravených fotek, které si vyberete fotky dostanete  v digitální podobě v plném rozlišení 2 500 Kč
každá další započatá hodina pokud by nestačily 2 hod a výrazně jsme focení přetáhli 800 Kč
fotky nad 5ks , které si vyberete (základní úpravy) znamená běžnou úpravu tonality a ořez 60 Kč
fotky nad 5ks , které si vyberete  (pokročilé úpravy) znamená pokročilejší retuše pleti, pozadí 150 Kč

PORTRÉT  - Osobní: Exteriér Poznámka Cena
až 2hod focení + 5 upravených fotek, které si vyberete fotky dostanete  v digitální podobě v plném rozlišení 2 500 Kč
každá další započatá hodina pokud by nestačily 2 hod a výrazně jsme focení přetáhli 600 Kč
fotky nad 5ks , které si vyberete (základní úpravy) znamená běžnou úpravu tonality a ořez 30 Kč
fotky nad 5ks , které si vyberete  (pokročilé úpravy) znamená pokročilejší retuše pleti, pozadí 150 Kč

PORTRÉT  - Osobní: U Vás (po Praze doprava zdarma) Poznámka Cena
Jedna hodina focení (v Praze) Potřebujete fotografii do profilu nebo když vám to zrovna sluší? 750 Kč
každá upravená fotografie podle vašeho výběru Přijedu za vámi ke kadeřníkovi, vizážistovi, do kavárny nebo domů 250 Kč
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každá upravená fotografie podle vašeho výběru Přijedu za vámi ke kadeřníkovi, vizážistovi, do kavárny nebo domů 250 Kč

PORTRÉT - Firemní (ateliér) Poznámka Cena
1 hod focení + první fotografie podle vašeho výběru 1 500 Kč
každá upravená fotografie podle vašeho výběru 300 Kč
případně lze využít balíček "RODINY" 2 500 Kč

FIREMNÍ EVENTY / OSLAVY / REPORTÁŽ Poznámka Cena
1.hodina Potřebujete fotografie z vaší akce, oslavy, večírku? 1 500 Kč
další hodiny 900 Kč
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