Reportáž

Doba fotografování: cca 1 hodina focení
Co dostanete:
 30 graficky zpracovaných fotografií na CD/DVD. Fotografie jsou zpracovány ve dvou rozlišeních - v kvalitě pro použití na
webu 800ppi delší strana fotografie a v tiskové podobě 300 dpi (fotografie lze použít v tisku do rozměru A4).
 Fotografie je možné dodat i v klasické papírové podobě ve formátu, který Vám bude vyhovovat (cenu zašlu na vyžádání),
nebo zaslat prostřednictvím internetu – www.uschovna.cz.
 Pokud budete požadovat fotografie pro tisk ve formátu větším než A4, je potřeba to předem domluvit. K základní částce se
přičítá 1000,- za postprodukci pro velkoformátový tisk.
 V případě požadavku na více fotografií se k základní ceně připočítává 100 za fotografii.
Cena: od 2000 Kč
Každá další hodina 1000 Kč
Celý den (max. 8 hodin) 8000 Kč. Výstupní počet a formát fotografií je pak na dohodě.

Atelier/exteriér - portréty, děti, akty, těhulky

Podle přání zákazníka pracuji v různých atelierech, interiérech či exteriéru a proto je třeba počítat s tím, že k ceně focení bude
připočtena cena za pronájem příslušného atelieru/interiéru, případně exteriéru pokud je jeho použití zpoplatněno.






cca 2 hodiny focení (focení aktů může trvat i 3 hodiny). Čas focení je spíš informativní, neboť si vždy nechávám dostatek
času, abych se každému mohl maximálně věnovat.
výstupem je 15 graficky zpracovaných fotografií na CD, včetně barevných korekcí a retuše.
fotografie jsou zpracovány v tiskové kvalitě 300 dpi.

Cena: od 3 000 Kč
 Každá další fotografie nad 15 ks uvedených výše 100, V případě že se budete chtít fotit dohromady s další osobou, zvyšuje se základní počet fotografií vždy o 15 ks/osoba a cena
se navyšuje o 2000 Kč za každou další osobu (rodina max. 8000, rodinou se myslí 2 dospělí a max.3 děti, u vícečlenných
skupin se na ceně domluvíme individuálně).

Svatba
Doba fotografování

Obřad

cca 1 hodina

Příprava a obřad

Obřad a oslava
Cca 3 hodiny

Od příprav až po
oslavu
Max.8 hodin

Co nafotografuji
Dopolední přípravy nevěsty,
hosté v okolí nevěsty, první
portréty, odjezd na obřad
Příjezd nevěsty a ženicha na
místo obřadu, čekání před
obřadem
Obřad
Gratulace
Skupinové foto
Portréty novomanželů
Stylizované foto
Odjezd na hostinu, hostina rozbití talíře, házení kyticí,
krájení dortu aj.
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Co dostanete

Co dostanete

Co dostanete

Co dostanete
Počet fotografií 13x18 v tištěné
podobě
Počet fotografií A4 v tištěné
podobě
Počet fotografií na CD

40 ks
-

Cca 2 hodiny

70 ks

100 ks

60-70 ks

100 -120 ks

3 ks

3 ks

10% sleva na dětské
nebo těhotenské foto
v ateliéru
Od 3 900 Kč

10% sleva na dětské
nebo těhotenské foto
v ateliéru
Od 5 350 Kč

20% sleva na dětské
nebo těhotenské foto
v ateliéru
Od 6 450 Kč

150 - 180 ks

100 ks

5 ks

300 - 350 ks

20% sleva na dětské
nebo těhotenské foto
v ateliéru
Cena
Od 8 900 Kč
Svatební album
Za příplatek
(fotokniha)*
*V případě zájmu o fotoknihu je potřeba předem stanovit rozměr knihy, počet fotek a počet stran. Sestavení provede fotograf dle
vlastního uvážení.
Sleva na další focení

Focení interiérů, produktová fotografie, maturitní plesy a případně jiné výše neuvedené činnosti
Cenovou kalkulaci zašlu po specifikaci Vašich požadavků.

Dále nabízím focení kalendářů, velkoformátové fotografie, fotoobrazy, fotoplátna, plakáty, fotoknihy
či propagační materiály
Cenovou kalkulaci zašlu po specifikaci Vašich požadavků.

Do výroby zadám výše uvedené produkty po připsání domluvené částky na účet 1210626102/2310 ZUNO BANK AG. Výroba fotografií
trvá obvykle 2 - 3 dny, u pláten a fotoknih 5 - 6 dní.
Obecné informace společné pro všechny typy focení











Všechny nafocené ani neupravené fotografie neposkytuji.
Ceny jsou orientační. Nezahrnují cenu vizážistky. V případě individuálních požadavků provedu kalkulaci, kterou Vám zašlu
před focením.
Doprava mimo Prahu 4 Kč/km.
Záloha pro závazné objednání a blokaci termínu je 1.000 Kč. V případě zrušení termínu focení méně než 3 dny předem účtuji
storno poplatek 500 Kč. V případě zrušení termínu méně než 1 den před focením (nebo nedostavením se na focení) záloha
propadá.
Focení zpravidla trvá cca 2 hodiny a nafotí se přibližně 200 fotografií. Z nich vyberu kolem 100 nejlepších fotografií, které vám
pošlu v náhledech (na fotografii bude moje logo a nápis „Neupravený náhled“). V případě svatby je počet fotografií úměrný
době focení (100 – cca 500). Z těchto náhledů si vyberete fotografie, které se vám nejvíc líbí (počet viz výše) a ty jsou pak
dále upraveny. Úpravy zahrnují retuše, barevné tónování, kontrasty, atd.
Náhledy fotografií zašlu na email do 7 dnů. Výběr (čísla fotografií) pak zákazník zasílá zpět na můj email, s vyznačením,
které fotografie mají být vytištěny na papír.
V případě tisku fotografií je možné domluvit jiné formáty tisku. Zde by pak byla provedena kalkulace individuálně.
Finálně upravené fotografie předám do týdne od obdržení výběru.
Pro podrobnější informace či domluvení konkrétních požadavků mě neváhejte kontaktovat na emailu fotoperry@email.cz
nebo telefonním čísle +420 723 57 22 60.

