balíček Klasik
Fotografování probíhá 8 h +
Balíček zahrnuje nafocení průběhu celého svatebního dne.
Nafotím Váše svatební přípravy, příjezd, obřad, skupinové, portrétní,
aranžované fotografie, slavnostní hostinu i noční zábavu
Po celou dobu fotografování bude přítomen můj asistent, který mi bude pomáhat
při osvětlování fotografií (např. v nočním městě)
cca 350 snímků obdržíte v plném rozlišení na DVD
Všechny fotografie postprodukčně upravím
Vytvořím pro Vás online fotoalbum.
Cena balíčku 9.990
Balíček Premium
Fotografování probíhá 12 h +
Balíček zahrnuje nafocení průběhu celého svatebního dne.
Po celou dobu fotografování bude přítomen můj asistent, který mi bude pomáhat
při osvětlování fotografií
Nafotím Váše svatební přípravy, příjezd, obřad, skupinové, portrétní,
aranžované fotografie, slavnostní hostinu i noční zábavu
cca 490 snímků obdržíte v plném rozlišení na DVD
Všechny fotografie postprodukčně upravím
Vytvořím pro Vás online fotoalbum
Cena balíčku 11.990

fotograf BcA. Pavel Černý
Tel.: 732 403 565
info@anofoto.cz
www.anofoto.cz
#anofoto.cz
#Černý_design

Fotoart

Kromě fotografování Vašeho svatebního
dne Vám nabízíme vytvoření
originální výtvarné fotografie,
která bude ideální pro Vaši
osobní či firemní prezentaci
nebo také jako foto obraz.
Fotografie vzniká na
základě předem
domluveného scénáře se
zajištěním případných
rekvizit či komparsu. Na
této fotografii pracuje celý
náš realizační tým,
vymýšlíme námět a vybíráme
ideální lokalitu. Fotografie jsou
dodatečně upravované
v postprodukci. Cena je kalkulována
dle náročnosti projektu.

OSTATNÍ FOTOSLUŽBY
Ceny v Kč
fotodokumentace produktů a služeb (h) 690
technická fotografie (ks) 690
interiér / dle náročnosti (ks) 1.490
hodina profi focení v ateliéru 1.490
30 min focení v ateliéru 790
portrétní fotografie (profi) 4.990
Fashion, modeling, glamour, akt
modeling / set karta 1.590
profesionální vizážistka / stylistka (h) 500
cena za osobu / ateliér (standard, 2-3 h) 2.990
cena za osobu / exteriér (standard, 2-3 h) 3.990
Dokument a reportáž
hodinová sazba 790
reportáž / den 2.990
dokument (dle náročnosti) 4.990
Reklamní fotografie
imagové (dle náročnosti) 1.490
katalogové (dle náročnosti) 390
Uvedené ceny jsou pouze orientační.
Výše výsledné ceny se odvíjí zejména od náročnosti projektu a rozsahu prováděných služeb.
Konkrétní cenovou nabídku Vám rádi zpracujeme na zákl. Vašich individuálních požadavků na výslednou fotografii.
V případě využití našich fotografických služeb souhlasíte s možností zveřejnění několika prezentačních fotografií na našich webových stránkách.

cestovné: 8 Kč/km

