CENÍK FOTO M&M 2017
Svatby
Svatební den je důležitým okamžikem ve Vašem životě. Proto je důležité jak si vše naplánujete. Pro Vaše
společné novomanželské focení je dobré mít vyhrazenou alespoň 1 - 2 hodiny. Pokud se Vám podaří dát mi
více než 1 hodinu času na portrétní fotografování, budeme schopni pořídit více a lepších fotografií, případně
fotografovat na více lokalitách, což dá fotografiím větší rozmanitost.
Vše je velice individuální, proto je pro mě i Vás důležitá předsvatební schůzka na které se vzájemně
poznáme a domluvíme podrobnosti tak, aby vše vyhovovalo co nejvíce Vašim představám.

V OBDOBÍ OD 1.6. DO 31.8. NELZE OBJEDNAT BRONZOVÝ BALÍČEK

Svatební balíček - Bronzový 4.500 - 5.500 Kč
Balíček osahuje přibližně 80 - 150 ks fotografií na DVD.
Vytištěné fotografie ve velikostech:
15 x 20 - 10 ks
10 x 15 - 10 ks

Focení zahrnuje:
- příjezd nevěsty a svatebních hostů
- obřad v kostele, v obřadní síni, případně na jiném svatebním místě
- po obřadní tradice ( pokud mají vaši známí nebo rodina připraveno - chomout, železná koule atd.)
- skupinové + rodinné focení po obřadu ( nevěsta, ženich s maminkou a tatínkem, s družičkami atd.)
- společné fotografování novomanželů, které trvá cca 1 - 2 hodiny na místě, na kterém se dohodneme.
- možnost zhotovení fotoknihy za příplatek - dle domluvy
- v dražší variantě např. obřad se mší (strávím s vámi min. o hodinu více času a samozřejmě budete
mít více fotek )

Svatební balíček - Stříbrný 6.000 - 7.500 Kč
Balíček obsahuje přibližně 150 - 300 ks fotografií na DVD.
Vytištěné fotografie ve velikostech:
15 x 20 - 20 ks
10 x 15 - 40 ks

Focení zahrnuje:
- příjezd nevěsty a svatebních hostů
- obřad v kostele, v obřadní síni, případně na jiném svatebním místě
- po obřadní tradice ( pokud mají vaši známí nebo rodina připraveno - chomout, železná koule atd.)
- skupinové + rodinné focení po obřadu ( nevěsta, ženich s maminkou a tatínkem, s družičkami atd.)
- společné fotografování novomanželů, které trvá cca 1 - 2 hodiny na místě, na kterém se dohodneme.
- tradice před obědem ( rozbíjení talířů atd. )
- svatební oběd
- možnost zhotovení fotoknihy za příplatek - dle domluvy
- v dražší variantě zahrnuje např. i focení příprav nevěsty nebo ženicha nebo focení rozkrojení dortu a
první tanec

CENÍK FOTO M&M 2017
Svatby
Svatební balíček - Zlatý 8.000 - 10.000 Kč
Balíček osahuje přibližně 400 - 600 ks fotografií na DVD.
Vytištěné fotografie ve velikostech:
15 x 20 - 20 ks
10 x 15 - 60 ks

Focení zahrnuje:
- přípravy nevěsty ( kadeřnice, vizážistka atd.)
- tradice před obřadem (příjezd ženicha a svatebních hostů atd.)
- obřad v kostele, v obřadní síni, případně na jiném svatebním místě
- po obřadní tradice ( pokud mají vaši známí nebo rodina připraveno - chomout, železná koule atd.)
- skupinové + rodinné focení po obřadu ( nevěsta, ženich s maminkou a tatínkem, s družičkami atd.)
- společné fotografování novomanželů, které trvá cca 1 - 2 hodiny na místě na kterém se dohodneme.
- tradice před obědem ( rozbíjení talířů atd.)
- svatební oběd
- rozkrojení dortu
- první novomanželský tanec
- soutěže + další aktivity, které máte vy nebo vaše rodina připravené.
- možnost zhotovení fotoknihy za příplatek - dle domluvy
- dražší varianta zahrnuje focení momentek z volné zábavy ve večerních hodinách od 19 do 21 hodin

Zpracované a vyhotovené zakázky na DVD jsou k dodání za 8 - 12 týdnů, včetně
fotografií v počtu dle vybraného balíčku popř. fotoknihy.
Při dopravě mimo Polnou si účtuji 5 Kč za 1 km tam i zpět.

Doporučuji:
- zvolit správného kameramana - ne vždy totiž kameraman s fotografem jedou ve stejném
duchu a mnohdy si dost překáží, kdy výsledná práce fotografa a také kameramana je tímto
narušená. (strýčkové, známí a někteří kameramani, kteří natáčejí video to většinou nechápou
a vstoupí do záběru např. při prvním novomanželském políbení nebo navlékání prstýnků tyto
fotky pak nebudete mít ve svém albu)
- zamyslete se nad výběrem lokality pro společné focení a připravte si alespoň dvě místa na
kterých chcete mít společné fotky. Mám vytipovaná svá místa pro focení, ale lokalita kterou
zvolím se Vám nemusí líbit nebo Vám nebude vyhovovat ( např. rozkvetlý sad pokud trpí
nevěsta nebo ženich alergií, by opravdu nebyl vhodný ).
Ceny jsou orientační a záleží především na Vašich požadavcích a představách.
Info o cenách a zhotovení fotografií, fotoplátna, fotoknihy a další informace na www.

fotomm.cz.

