
BASIC    - příjezd svatebčanů                                                                                                                               

 - svatební obřad                                                                                                         

 - skupinové fotografie 

  

 - portrétní foto novomanželů    

 

  

 

 

MEDIUM - příjezd svatebčanů - začátek hostiny (oběd, přípitky, atd.) 

 - svatební obřad - krájení dortu 

 - skupinové fotografie - společný tanec 

  - slavnostní tabule, výzdoba 

 - portrétní foto novomanželů - odpolední zábava, momentky 

      

 

 

 

 

EXCLUSIVE - příjezd svatebčanů - začátek hostiny (přípitky, atd.) - přípravy nevěsty / ženicha 

 - svatební obřad - krájení dortu - tradice, zvyklosti před obřadem 

 - skupinové fotografie - společný tanec                                          - večerní zábava, hry                                             

  - slavnostní tabule, výzdoba  

 - portrétní foto novomanželů - odpolední zábava, momentky 

      

 

 

 

  

EXCLUSIVE 2 - příjezd svatebčanů - začátek hostiny (přípitky, atd.) - přípravy nevěsty / ženicha 

 - svatební obřad - krájení dortu - tradice, zvyklosti před obřadem 

 - skupinové fotografie - společný tanec                                          - večerní zábava, hry                                            

  - slavnostní tabule, výzdoba 

 - portrétní foto novomanželů - odpolední zábava, momentky 

      

   

  

 

    

INDIVIDUAL ? ? ? 
  

Doba fotografování cca 2-3 h. 

Obdržíte USB (cca 100-200 fotografií), 25 ks vytištěných fotografií (detailně upravených - retuš pleti, nežádoucí artefakty, atd.) ve formátu 13x18cm. 

 

Doba fotografování až 7 h. 

Obdržíte USB (400+ fotografií), 50 ks vytištěných fotografií (detailně upravených - retuš pleti, nežádoucí artefakty, atd.) ve formátu 15x21cm. 

 

Doba fotografování až 11 h. 

Obdržíte USB (600+ fotografií), 75 ks vytištěných fotografií (detailně upravených - retuš pleti, nežádoucí artefakty, atd.) ve formátu 15x21cm. 

Doba fotografování až 15 h. 

Obdržíte USB (800+ fotografií), 100 ks upravených fotografií (detailně upravených - retuš pleti, nežádoucí artefakty, atd.) ve formátu 15x21cm. 

 

Balíček upravený na přání. 

 

  6.000,- Kč 
 

15.900,- Kč 
 

11.900,- Kč 
 

18.500,- Kč 
 

?   Kč 
 



 

 

 
 

V ceně je již zahrnuta doprava do 50 km. 
(doprava nad 50 km 7,- Kč/km) 

 

Vytištěné fotografie a USB flash disk obdržíte v dřevěné krabičce.  
 

Doba zpracování do 14 až 30 dnů. 
 

 

 
Pro ty, kteří se rádi fotografují, je tady možnost předsvatebního focení! 

 
 

 

 

Hledáte-li KAMERAMANA, DJ mohu Vám doporučit osvědčené kontakty. 
 
Pro ženichy (a nejen pro ně) nabízím slevu 5 % při nákupu v prodejnách BANDI. Další info na dotaz. 
 

Doplňková nabídka 

 FOTOKNIHA - dle vybraného formátu, typu a počtu stran od 2000,- Kč 

 VIDEOSEKVENCE ze svatebních fotografií 1000,- Kč 

 PŘEDSVATEBNÍ FOCENÍ v exteriéru 

 

Příplatky 

 přidělávka fotografií: 10x15cm – 8 Kč; 13x18cm – 16 Kč; 15x21cm - 25 Kč; 20x30cm – 60 Kč; další formáty dle dohody 

 možnost úpravy více fotografií 

 budete-li chtít, abych s Vámi strávil více času, je třeba připočítat 500 Kč/h 

 

Pro úspěšnou rezervaci termínu je zapotřebí vyplnění zakázkového listu, který Vám na požádání zašlu, a složení zálohy 2000,- Kč. 


