ATELIÉR FOTOGRAFIE MARTIN HLAVÁČEK
CENÍK SLUŽEB
A
DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY
- ELEKTRONICKÉ objednávky přijímáme POUZE skrze
email voicedymut@email.cz
- pokud jste si vybrali jeden z balíčků focení,
platba probíhá na místě ihned po fotografování
a je možná pouze v hotovosti
- fotograﬁe k tisku si budete moci vybrat na webové galerii,
která bude vytvořena speciálně pro Vás, bude ale dostupná
maximálně 3 měsíce ode dne fotografování
- s sebou na fotografování si vezměte
čisté boty, věci na převlečení, dětem oblíbenou hračku,
rekvizity k oblíbenému sportu, prostě cokoliv, s čím se budete
chtít vyfotografovat a zároveň cítit přirozeně
- v předvánočním čase je vždy stanoven termín, do kterého
garantujeme dodání zakázek do Vánoc, proto
pokud chcete mít své dárky včas, neotálejte s objednávkou
Děkujeme za pochopení!
Ateliér fotograﬁe Martin Hlaváček
777 069 036, voicedymut@email.cz, Janderova 450, 508 01 Hořice
www.martinhlavacek.com

BONUSOVÝ PROGRAM PRO NAŠE KLIENTY

Při fotografování dostanete poukázku na slevu 15 - 30%,
kterou můžete využít na další fotografování!

CENÍK ATELIÉROVÝCH PRACÍ
rodinné focení, děti, těhulky, portrétní fotograﬁe...

Balíček BASIC
Sada obsahuje:
50 - 80 záběrů na 1 pozadí
tisk 8 profesionálně vyretušovaných foto
- 6 ks fotograﬁí 15x23 cm
- 2 ks fotograﬁí velikosti A4
DVD se všemi záběry v plné kvalitě

Balíček STANDARD
Sada obsahuje:
80 - 150 záběrů na 2 pozadí
tisk 14 profesionálně vyretušovaných fotograﬁí
- 10 ks fotograﬁí 15x23 cm
- 2 ks fotograﬁí velikosti A4
- 2 ks fotograﬁí 30 x 40 cm
DVD se všemi záběry v plné kvalitě

Balíček EXCLUSIVE
Sada obsahuje:
více než 150 záběrů min. na 3 pozadí
tisk 21 profesionálně vyretušovaných fotograﬁí
- 15 ks fotograﬁí 15x23 cm
- 5 ks fotograﬁí velikosti A4
- 1 ks velkoformátová fotograﬁe 50x70
DVD se všemi záběry v plné kvalitě

Každý si zaslouží krásné fotograﬁe! Vyfotíme
Vás na jednom barevném pozadí, pořídíme
50 - 80 záběrů. Ze všech pořízených fotograﬁí
si na webové galerii vyberete 8 záběrů, které
budou profesionálně vyretušovány, upraveny
a vytištěny. Nakonec si odnesete všechny fotograﬁe
v plné kvalitě na DVD!

1 490,- Kč
Zachyťte jedinečné okamžiky Vašeho života!
Balíček Standard je určen především pro náročnější
klienty, pro ty, kteří chtějí vyzkoušet více
variant. Pořídíme 80 - 150 profesionálních
záběrů na dvou barevných pozadích.
Na webových stránkách www.martinhlavacek.com
Vám vytvoříme soukromou webovou galerii.
Všechny pořízené fotograﬁe nakonec
obdržíte na DVD v plné kvalitě!

2 190,- Kč
Je načase ukázat všem, jací opravdu jste.
Tento balíček je určen pro náročné klienty.
Balíček Exclusive je vhodný pro následné vytváření
kalendářů, booků nebo pro rodiny s více dětmi.
Vyfotíme Vás v různých stylech, scénách
a s několika způsoby nasvícení. Všechny
fotograﬁe dostanete na DVD v plné kvalitě!

3 450,- Kč
výběr fotograﬁí nad rámec balíčku od 20,- Kč za kus (dle náročnosti retuší a úprav)

CENÍK EXTERIÉROVÉHO FOCENÍ
zamilované rande, rodinný piknik, portrét...

Balíček EXTERIER
Sada obsahuje:
50 - 80 záběrů na vybraném místě
tisk 8 profesionálně vyretušovaných foto
- 6 ks fotograﬁí 15x23 cm
- 2 ks fotograﬁí velikosti A4
DVD se všemi záběry v plné kvalitě

Každý si zaslouží krásné fotograﬁe! Vyfotíme
Vás na vybraném místě v přírodě. Ze všech
pořízených fotograﬁí si na webové galerii vyberete
8 záběrů, které budou profesionálně vyretušovány,
upraveny a vytištěny. Nakonec si odnesete všechny
fotograﬁe v plné kvalitě na DVD!

od 1 490,- Kč - individuální kalkulace po předchozí domluvě
pokud byste se chtěli vyfotit na konkrétním místě, které vyžaduje dlouhý přejezd, budete předem
informováni o výši cestovného, které Vám bude připočítáno k balíčku ...

SVATEBNÍ FOTOGRAFIE

Svatební fotografování může například obsahovat:
‹ zachycení ranních příprav
‹ zachycení svatebního obřadu
‹ společná fotograﬁe (rodina, přátele)
‹ umělecké fotograﬁe novomanželů
‹ zachycení začátku hostiny až po krájení dortu
‹ graﬁcké úpravy fotograﬁí vč. barevných úprav
‹ soukromá webová galerie
‹ tisk domluvených formátů
‹ DVD se všemi záběry v plné kvalitě

‹ cena svatebního fotografování je individuální,
kalkulaci připravíme společně s Vámi při osobní schůzce ...

SVATEBNÍ FOTOGRAFIE
DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO NEVĚSTU A ŽENICHA
Vážená nevěsto, vážený ženichu,
váš společný den D se přiblížil a protože i nám velmi záleží na tom,
aby se našim klientům svatební den vydařil na jedničku,
sepsali jsme pro Vás několik informací, aby výsledek stál prostě za to:
1. Pokud chcete vyofotit svatbu, kontaktujte nás na email a domluvíme si schůzku,
kde se domluvíme na podrobnostech a nakalkulujeme Vám individuální cenu.
2. Pokud jste si u nás objednali termín (ať už emailem nebo telefonicky),
Váš termín je závazně rezervovaný ve chvíli, kdy se s námi fyzicky potkáte, zaplatíte
zálohu a především PODEPÍŠETE SMLOUVU!
Takto si budeme my i vy jisti, že Váš termín již nic nenaruší, domluvíme se
na konkrétní představě a prostě „budeme vzájemně oťukaní“.
3. Ve chvíli, kdy se přiblíží Váš den D (ideálně v týdnu před Vaší svatbou),
zavolejte nám a sdělte nám podrobnosti (například přesnou hodinu a místo setkání,
průběh celého dne).
Po svatbě Vám bude vytvořena webová galerie, ze které budete moci vybírat fotky
a objednat si tak konkrétní tisky.
Děkujeme za pochopení, vstřícnost a informovanost!

