SVATEBNÍ CENÍK 2021
ZÁKLADNÍ SVATEBNÍ BALÍČEK







Focení obřadu, focení svatebčanů a novomanželů při obřadě, portrétování novomanželů po obřadě a
několik skupinových fotografií.
Předsvatební osobní schůzka a svatební konzultace, cca měsíc před termínem svatby, a to na místě
obřadu nebo na místě hostiny, popř. dle domluvy.
Doba focení cca 2,5 hodiny. Doba retušování cca 10 hodin.
Předání: USB klíč - fotografie v originálním rozlišení ve formátu JPG + 10ks fotografií 13x18 v tištěné
podobě (Vámi vybrané).
Zpracování fotografií - základní úpravy, retuše, jas, kontrast, apod. Fotografie budou jak barevné, tak
vybrané dle mého výběru v ČB variantě.
Předání fotografií cca 2-4 týdny.

Cena v rámci Prahy 5500,-. Mimo Prahu + 7,-/km.
STŘEDNÍ SVATEBNÍ BALÍČEK







Focení příprav nevěsty, příjezd na obřad, samotný obřad, focení svatebčanů a novomanželů při obřadě,
portrétování novomanželů po obřadě a několik skupinových fotografií, focení svatebních zvyků a
svatební hostiny.
Předsvatební osobní schůzka a svatební konzultace, cca měsíc před termínem svatby, a to na místě
obřadu nebo na místě hostiny, popř. dle domluvy
Doba focení přibližně 6 hodiny. Doba retušování cca 25 hodin.
Předání: USB klíč - fotografie v originálním rozlišení ve formátu JPG + 15ks fotografií 13x18 v tištěné
podobě (Vámi vybrané).
Zpracování fotografií - základní úpravy, retuše, jas, kontrast, apod. Fotografie budou jak barevné, tak
vybrané dle mého výběru v ČB variantě.
Předání fotografií cca 3-5 týdnů.

Cena v rámci Prahy 10000,-. Mimo Prahu + 7,-/km.
VELKÝ SVATEBNÍ BALÍČEK








Focení příprav před obřadem, příjezdu na obřad, samotný obřad, focení svatebčanů a novomanželů při
obřadě, portrétování novomanželů po obřadě a několik skupinových fotografií, focení svatebních zvyků
a svatební hostiny, krájení dortu, další portrétování, veškeré další focení dle požadavků novomanželů,
momentky.
Předsvatební osobní schůzka a svatební konzultace, cca měsíc před termínem svatby, a to na místě
obřadu nebo na místě hostiny, popř. dle domluvy.
Doba focení cca 10 hodin. Doba retušování cca 35 hodin.
Předání: USB klíč - fotografie v originálním rozlišení ve formátu JPG + 30ks fotografií 13x18 v tištěné
podobě (Vámi vybrané).
Zpracování fotografií - základní úpravy, retuše, jas, kontrast, apod. Fotografie budou jak barevné, tak dle
mého výběru v ČB variantě.
Předání fotografií cca 4-6 týdnů.

Cena v rámci Prahy 15000,-. Mimo Prahu + 7,-/km.
V případě zájmu o jiný počet hodin focení a jiných požadavků, ráda sestavím cenovou nabídku na míru.
Ceník platný od 1. 1. 2021

www.petaphoto.cz

Peta Photo

