Svatební fotografie
ceník balíčků fotografování svateb
a zvýhodněných fotoknih

SADA 1

cca 50 fotografií | cca 60 minut fotografování | od 6.000,– Kč
Fotografování obřadu plus několik fotografií po obřadu — celková fotografie a skupinky podle přání a novomanželé samotní.

› varianta A | tištěné fotografie
všech cca 50 fotografií na fotopapíru 13 x 18 cm + CD

6.000,– Kč

› varianta B | fotokniha
pouze fotokniha (bez tištěných fotografií) obsahující všech 50 fotografií
30 stran, 30 x 30 cm v knižní vazbě + CD
12.000,– Kč
MŮŽETE SI DOOBJEDNAT
› fotoknihu s výběrem cca 15 fotografií,
20 x 20 cm, 20 stran, v knižní vazbě
› 2 fotoknihy pro rodiče s výběrem cca 15 fotografií
20 x 20 cm, 20 stran v měkké vazbě

SADA 2

1.900,– Kč
3.000,– Kč

cca 100 fotografií | cca 120 minut fotografování | od 9.000,– Kč
Sada 1 rozšířená o zahájení svatební hostiny.

› varianta A | tištěné fotografie
všech cca 100 fotografií na fotopapíru 13 x 18 cm + CD

9.000,– Kč

› varianta B | fotokniha
pouze fotokniha (bez tištěných fotografií) obsahující všech 100 fotografií,
40 stran, 30 x 30 cm s knižní vazbou + CD
15.000,– Kč
MŮŽETE SI DOOBJEDNAT
› fotoknihu s výběrem cca 15 fotografií,
20 x 20 cm, 20 stran, v knižní vazbě
› 2 fotoknihy pro rodiče s výběrem cca 15 fotografií
20 x 20 cm, 20 stran v měkké vazbě
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1.900,– Kč
3.000,– Kč

SADA 3

cca 160 fotografií | cca 7 hodin fotografování | od 12.000,– Kč
Od svatebních příprav až po zahájení svatební hostiny. Tedy sada 2 plus ranní přípravy.

› varianta A | tištěné fotografie
všech cca 160 fotografií na fotopapíru 13 x 18 cm + CD

12.000,– Kč

› varianta B | fotokniha
pouze fotokniha (bez tištěných fotografií) obsahující všech 160 fotografií
50 stran, 30 x 30 cm v knižní vazbě + CD
19.500,– Kč
MŮŽETE SI DOOBJEDNAT
› fotoknihu s výběrem cca 25 fotografií,
30 x 30 cm, 30 stran, v knižní vazbě
› 2 fotoknihy pro rodiče s výběrem cca 15 fotografií
20 x 20 cm, 20 stran v měkké vazbě

SADA 4

8.000,– Kč
3.000,– Kč

cca 200 fotografií | cca 12 hodin fotografování | od 16.000,– Kč
Kompletní reportáž ze svatebního dne. Od ranních příprav až po večerní oslavu.

› varianta A | tištěné fotografie
všech cca 200 fotografií na fotopapíru 13 x 18 cm + CD

16.000,– Kč

› varianta B | fotokniha
pouze fotokniha (bez tištěných fotografií) obsahující všech 200 fotografií
60 stran, 30 x 30 cm s knižní vazbou + CD
24.000,– Kč
MŮŽETE SI DOOBJEDNAT
› fotoknihu s výběrem cca 35 fotografií,
30 x 30 cm, 40 stran, v knižní vazbě
› 2 fotoknihy pro rodiče s výběrem cca 15 fotografií
20 x 20 cm, 20 stran v měkké vazbě

9.700,– Kč
3.000,– Kč

Fotografie jsou lesklé, tištěné na špičkovém stroji klasickou
chemickou cestou s hlubokou černou a vysokou ostrostí.
Stránky fotoknihy tvoří fotografie zhotovené chemickou
cestou (nikoliv digitální tisk na papíru), dostáváte tedy
nejvyšší možnou kvalitu zobrazení. Standardní je praktický matný povrch, objednat si však můžete i lesklý. Knižní
vazba je lepená s tvrdými deskami, s grafikou na přední
i zadní straně obálky, která je potažena matným laminem.
Obálku měkké vazby tvoří fotografie, nemá tedy tvrdé desky. Ve fotoknize s výběrem fotografií je umístěna
vždy jedna fotografie na stránce, případně jedna fotografie na dvoustraně. Stejná úprava je i u fotoknih pro rodiče. Ve fotoknize s plným počtem fotografií jsou umístěny fotografie různých formátů a každá strana je jinak graficky řešena.
Pokud jste si nevybrali, spočítám Vám velikost a rozsah
knihy podle Vašeho zadání.
Dodací lhůta je cca 14 dnů. Ceny jsou včetně DPH.
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