CENÍK FOTO M&M 2017
Novorozenecké focení
Zachyťte jeden z nejkrásnějších okamžiků Vašeho života. Budete si tak moci kdykoliv připomenout období plné
šťastných emocí.
Zachycení prvních dnů novorozeňátek je náročnější na přípravu a čas a je také velmi specifické. Ideální doba je mezi
6 a 15 dnem po narození, kdy si miminko ještě velmi dobře pamatuje polohu z bříška maminky, většinou ještě hodně
spí a lze jej zachytit ve správné poloze.
Fotografování miminek probíhá v mém ateliéru, kde mám k dispozici různé doplňky jako jsou čepičky, čelenky,
dečky, korálky, koše, různé oblečky atd... Nebo v pohodlí vašeho domova po předchozí domluvě.
Focení novorozených miminek vyžaduje mnoho trpělivosti, proto prosím počítejte, že focení může trvat 2 - 3 hodiny.
Může se vám zdát že 2 - 3 hodiny je dlouhá doba ale myslím i na potřeby vašeho malého broučka kdy se krmí,
přebaluje, konejší ...
Budoucím maminkám doporučuji objednat si přibližný termín focení aspoň 1 měsíc dopředu, podle termínu porodu a
po narození miminka ještě nejlépe z porodnice ( nebo zajistí tatínek ), domluvit vhodný termín focení.
Všechny balíčky obsahují:

Malý balíček:

Střední balíček:

Velký balíček:

1) Fotografie na cd v počtu dle zvoleného balíčku
2) Profesionální retuš fotografií
3) Všechny fotografie v barevné a černobílé variantě
4) Jiné úpravy dle domluvy ( např. sépie )

1200 Kč




Obsahuje 10 ks upravených fotografií na cd
Úpravu v barevné a černobílé variantě
Na cd tak dostanete 20 ks fotografií





Obsahuje 15 ks upravených fotografií na cd
Úpravu v barevné a černobílé variantě
Na cd tak dostanete 30 ks fotografií





Obsahuje 20 ks upravených fotografií na cd
Úpravu v barevné a černobílé variantě
Na cd tak dostanete 40 ks fotografií

1500 Kč

1800 Kč

Všeobecné podmínky:







V den fotografování vybírám zálohu v hodnotě malého balíčku. Pokud si vyberete větší balíček,
zbytek doplatíte při předání fotografií.
Hotové zakázky jsou k předání za 2 – 4 týdny ode dne kdy mi zašlete zpět čísla fotografií vybraných
pro úpravu z náhledu.
Náhledy fotografií slouží pouze pro Váš výběr a nesmí být jakkoliv zveřejňovány.
Neupravené fotografie neposkytuji. Ani v elektronické podobě.
Příplatek za focení se zvířátkem je 150 Kč.
Cena jedné fotografie nad rámec balíčku je 150 Kč.

Za nadstandardní úpravy jako např. retuš tetování a dětských tetování, zúžení různých částí těla, nadměrnou
úpravu vlasů nebo líčení si účtuji 100 Kč za 1ks fotografie.
Zhotovení fotografií není součástí balíčku!
Info o cenách a zhotovení fotografií, fotoplátna, fotoknihy a další informace na www.

fotomm.cz.

