
Svatební ceník FOTO
 Petr Mazanec - Fotosvět, Slovanská 40, Plzeň, tel.: 608 275 080 

www.svatebnifotograf-plzen.cz 
 Na svatby konané od září do května nabízíme z uvedených cen slevu 10% na varianty A-C.

Svatební fotografická kniha z vybraných
fotek k libovolné variantě dle vašeho přání.

Varianta A ( obřad a park, 40 fotografií )    3800,-Kč 
na svatby od září do května cena po slevě 10%   3420,-Kč

- fotografování příjezdu na místo konání obřadu a celého svatebního obřadu, společné fotografie a  portréty 
novomanželů v exteriéru po obřadu max. v rozsahu 1h
- ukázkové CD se všemi záběry pro objednání vybraných fotografií na PC ( nafotíme cca 70- 90 záběrů )
- úprava a tisk 40ks vybraných a upravených fotografií ve formátu 13x18 cm
     ( úpravy fotek zahrnují převod do černobílé nebo sépiové barvy, rámečky na fotky)

Varianta B (obřad, park, hostina, 80 foto +DVD)  5100,-Kč 
na svatby od září do května cena po slevě 10%   4590,-Kč

- fotografování příjezdu na místo konání obřadu a celého svatebního obřadu, společné fotografie a portréty 
novomanželů v exteriéru po obřadu max. v rozsahu 2 h včetně hostiny
- ukázkové CD se všemi záběry pro objednání vybraných fotografií na PC ( nafotíme cca 120 - 200 záběrů )
- úprava a tisk 80ks objednaných a upravených fotografií ve formátu 13x18 cm CD s objednanými a upravenými 
snímky (80 ks) v plném rozlišení s autorskými právy   ( úpravy fotek zahrnují převod do černobílé nebo sépiové 
barvy, rámečky na fotky)

Varianta C (přípravy doma, obřad, park, hostina, 120 foto + DVD)  7500,-Kč
na svatby od září do května cena po slevě 10%   6750,-Kč

- fotografování příprav doma 1-2 h, fotografování příjezdu na místo konání obřadu a celého svatebního obřadu, 
společné fotografie a portréty novomanželů v exteriéru po obřadu max. v rozsahu 4 h včetně hostiny
ukázkové CD se všemi záběry pro objednání vybraných fotografií na PC (nafotíme cca 300-600 záběrů)
- úprava a tisk 120 ks objednaných, upravených a retušovaných fotografií ve formátu 13x18 cm

– CD s objednanými a upravenými snímky (120 ks) v plném rozlišení s autorskými právy  ( úpravy fotek 
zahrnují převod do černobílé nebo sépiové barvy, rámečky na fotky, retuše vybraných portrétů až 10 ks)

Varianta S (fotograf na celý svatební den)  9900,-Kč 
na svatby od září do května cena po slevě 10%   8910,-Kč

- fotografování příprav doma 2-3 h, fotografování příjezdu na místo konání obřadu a celého svatebního obřadu, 
společné fotografie a portréty novomanželů v exteriéru po obřadu v rozsahu 4-6 h včetně hostiny
- ukázkové CD se všemi záběry pro objednání vybraných fotografií na PC (nafotíme cca 500-1000 záběrů)
- tisk 20-30 ks nafocených fotografií ve formátu 13x18 cm už na hostině
- velkoplošná projekce videoprezentace vybraných fotografií už na hostině
- úprava a tisk 120ks objednaných a upravených fotografií ve formátu 13x18 cm
- DVD se všemi nafocenými a upravenými snímky v plném rozlišení s autorskými právy  ( úpravy fotek zahrnují 
převod do černobílé nebo sépiové barvy, rámečky na fotky, retuše vybraných portrétů až 10 ks)

Varianta CD 1 ( pouze obřad + DVD komplet)            2500,-Kč
- fotografování celého svatebního obřadu, společné fotografie a  skupinky          s novomanželi poblíž místa konání 
obřadu ( nafotíme cca 60 - 100 záběrů )
- DVD se všemi nafocenými snímky v plném rozlišení s autorskými právy  ( úpravy fotek zahrnují převod do černobílé 
nebo sépiové barvy, rámečky na fotky)

Varianta CD 2 ( obřad, park + DVD komplet )                 3500,-Kč
- fotografování příjezdu na místo konání obřadu a celého svatebního obřadu, společné fotografie a portréty 
novomanželů v exteriéru po obřadu max. v rozsahu 1 h po skončení obřadu ( nafotíme cca 120 - 200 záběrů )
DVD se všemi nafocenými snímky v plném rozlišení s autorskými právy ( úpravy fotek zahrnují převod do černobílé 
nebo sépiové barvy, rámečky na fotky)

http://www.svatbafotovideo.cz/


Speciální nabídka = co u konkurence nenajdete !!
– okamžitý tisk fotografií na hostině      30,-Kč/ks
– velkoplošná projekce fotografií       500,-Kč
– svatební fotografická kniha od     2500,-Kč
– pohyblivá videoprezentace fotografií na DVD
– originální obaly a potisky na všechny DVD
– vysoké rozlišení fotografií až 15 milionů bodů
– svatební fotografie až do formátu 60x90cm
– svatební fotografie jako PUZZLE

Výsledná cena neobsahuje částku za dopravu mimo Plzeň a případné dohodnuté vícepráce nad rozsah objednané 
varianty. 
Pokud si zákazník objedná společně s fotografováním a tiskem fotografií i natáčení videa ze svatby, poskytujeme 
slevu 400,Kč z celkové částky na foto a video služby.


