Fotografování dětí-miminek-těhulekrodinné fotografie-akty-glamour-portrétyprůkazové foto
Průkazové foto
Standartní průkazové foto 4ks

99 Kč

Sada 1
Jeden záběr , fotografie bez dalších úprav , cca 20 snímků

200 Kč

Sada 2
Samostatná fotografie dítěte , nebo osoby na jednom pozadí .
Sada obsahuje 10 upravených fotografií na CD+1 vytištěná fotografie 20x30 cm
a 2x15x20 cm
600,- Kč
Sada 3
Rodinné foto , foto dítěte s rodiči nebo osoby na dva druhy pozadí.
Sada obsahuje 15 upravených fotografií + CD. V ceně je dle výběru
plátno 30x45 cm, nebo 3x fotografie 20x30 cm a 4x 15x20cm
cena za sadu
Sada 4
Rodina, přátelé, samostatné osoby nebo páry ,akty, glamour ,
Sada obsahuje 20 upravených fotografií , CD, fotografie na plátně 40x60 ,
nebo 4x 20x30 cm + 6x 15x20 cm
cena za sadu
Úprava fotografie nad rámec sady

1800 Kč

2500 Kč
100 Kč

Cenu vám můžeme připravit na míru dle požadavků . Lze fotografovat v různých interiérech a exteriérech,
kde cenu ovlivňuje cena pronájmu a cestovné.
Fotografie tiskneme ve formátech 10x15, 15x20, 20x30, 30x45, 40x60, 60x90cm .Tiskneme i panoramatické fotografie
a plátna do šíře 60 cm. K dispozici máme prodejnu s širokým sortimentem rámečků, albumů a fotodárků.
Pokud je uvedeno v ceníku je CD s fotografiemi součástí ceny. Fotografie jsou zkomprimované do náhledové kvality
pro tisk fotografií maximálně 10x15. Dokoupení fotografií dle ceníku tisku.

Fotografie na kalendář
Chcete blízké obdarovat kalendářem s vlastními fotografiemi a chcete aby byl na úrovni? Tak jste tu správně.
Vytvoříme vám fotokalendář dle vašich představ. Fotit můžeme v průběhu roku, nebo několik sad v ateliéru. Rodinu,
děti, partnery, samotné postavy .
sada 1
Fotografie v ateliéru do 10 fotografií, tisk jednolistého celoročního kalendáře A3
Každý další kalendář dle ceníku

cena 300,-

Sada2
Fotografování v ateliéru 40 fotografií 3x změna prostředí (pozadí, rekvizity) 6 upravených fotografií. kalendář
formátu A3 na jednom listu dva měsíce 7listů.
cena 990,Každý další kalendář dle ceníku

Sada3
Fotografování v ateliéru 40 fotografií 3x změna prostředí (pozadí, rekvizity) 12 vyretušovaných a upravených
fotografií. kalendář formátu A3 13 listů
cena 1500,Každý další kalendář dle ceníku

Svatební fotografie

3500,-

+ doprava
V ceně je zahrnuto fotografování obřadu, hostiny, aranžované fotografie v přírodě, za špatného počasí v ateliéru
a CD s vybranými fotografiemi přibližně 100 až 200 snímků. Nejlepší záběry upravíme a vytiskneme v těchto
formátech k zakázce, 2x 20x30cm, 5x 15x20cm, 10x 10x15cm.
Fotografování celý den možno po domluvě

Ceny tisku:
Fotografie Vám vytiskneme v našem studiu, které máme vybavené profesionálními tiskárnami splňující ty
nejnáročnější požadavky našich zákazníků, včetně tisku černobílích fotografií kde černobílá je skutečně černobílá,
pleťové přechody-jemné bez zubů a ohraničených přechodů. Odolnost tohoto tisku je více jak sto let ,takže tiskneme
umělecká díla, která mají vydržet velice dlouho. Tiskneme i na plátno včetně jeho napnutí na rám.
Z vašich fotografií můžeme vytvořit fotokalendář, fotobook, fotoknihu, foto obraz, triptych , fotografie
na desku či do rámu.

Tisk fotografií
10x15 nebo 15x20 (termosublimační tisk) fotografie si můžete vytisknout přímo v ateliéru
a odnést si je hned domů.
cena

– 10x15cm
– 15x20cm

6,- Kč
20,- Kč

Fotografie si můžete vybrat sami na dotykovém panelu – výběr je zdarma

Tisk větších formátů provádíme na sestavě Studio Profesional

Velkoformátové fotografie

265g lesk nebo satin (odolný fotopapír i pro černobílou fotografii)
20x30 60,30x45 120,40x60 240,60x90 450,cena za m2 1000,- Kč

Plátno v rámu

(plátno je nataženo na dřevěný rám přes kraje, není potřeba další rámování)

30x45 490,40x60 690,50x70 890,atypické rozměry lze, zpracování do 14dnů

Pěnová deska 5mm

pro interiérové použití, vhodné pro fotografie a rámování bez skla (lehké, bez odlesků)
20x30 30,30x45 70,40x60 120,60x90 240,závěs 20,cena za m2 500,-

Proč pro nás není problém vytisknout fotografie, tak jak je nafotíme/te?
Máme přesně zkalibrovaný monitor Eizo (vlastní sondou) ripovací software pro přesnou přípravu fotografií k tisku,
tiskárnu s osmy ingoustovou technologií tisku, inkousty Epson Ultrachrome a kvalitní materiály Ilford.

Proč máme černobílé fotografie opravdu černobílé ?
Díky třem odstínům černého inkoustu, je tiskárna schopna vytisknou fotografie pouze černobíle. U jiných technologií
nebo u levných tiskáren, kde je pouze jedna 100% černá, se světlé odstíny míchají částečně i z barevných inkoustů
nebo toneru. Jistou zásluhu má i software, kterým fotografie připravujeme k tisku.

Fotografie vám připravíme i po grafické stránce:

úpravy barev , převod do černobílé či jiného tónu, změna velikosti atp. ZDARMA
Retušování , kolorování, (barevné předměty pozadí černobílé)
100,- Kč / foto
výměna pozadí ( z našich fotografií) , koláže, složitá retuš
200,- každá započatá půlhodina
CD/DVD výběr fotografií + obal
100,- Kč
Video CD/DVD s hudbou
350,- Kč

Přenosné fotostudio

Zahrnuje fotografa, přenosný atelir, obsluhu tiskárny a PC, tisk fotografií 10x15/15x20
Pokud je větší akce, maturitní plesy atp. platí se za fotografii
30,- Kč/ks 10x15
Přenosné Fotostudio pronájem na menší akce

4000,- Kč + cena za tisk , doprava

Fotografování sportovních kartiček
Nabízíme zhotovení sportovních karet pro sportovní oddíly a kluby. Sportovní kartičky jsou skvělou
vzpomínkou na sportovní léta. Zhotovujeme je pro děti i dorostence, pro A mužstva i pro
neregistrované skupiny.
Vhodný dar pro sponzory, nebo jako sponzorský dar. Lze opatřit logem firmy.
Zájemce vyfotografujeme s pozadím sportovní haly nebo hřiště, na přání připravíme barevné pozadí.
Vyfotografujeme celý tým.
Graficky zpracujeme přidáme ročník sezóny, jméno klubu popřípadě logo, jméno - lze doplnit i
počtem gólů a přihrávek.
Na zadní stranu vytiskneme dle dohody - kompletní fotku týmu nebo loga sponzorů popřípadě jiným
tiskem dle přání.
Kartičky tiskneme rozměru 65x85 mm na tvrdý papír 350g a jednostrannou laminací.
Ceník:
Basic: - 200,-Kč
V ceně je zahrnuto - kartičky 4ks, 1x fotografie A4 (laser 160g fotopapír), 2x foto 10x15 fotopapír.
Jeden záběr celé postavy, nebo portrét. Standarní univerzální grafika.
Standart: - 400,- Kč
V ceně je zahrnuto - kartičky 9ks, 1x fotografie 20x30 na fotopapír 265g, 2x foto 10x15 na fotopapír,
1x plakát Formátu 30x42.
Dva záběry- celá postava a portrét, standartní grafika+ vložení portrétu, úprava dle potřeby.
Premium: - 990,- Kč
V ceně je zahrnuto - kartičky 9ks, 1x 20x30 na fotopapír, 2x foto 10x15, lx plakát 30x42 cm.
Dva záběry- celá postava a portrét, standartní grafika+ vložení portrétu, úprava dle potřeby.

Navíc fotografování vybraného zápasu - individuální foto ze hry každého hráče. Individuální grafické
zpracování.
Lze připravit i individuální zakázku s různým počtem tisků nebo záběrů.
K dispozici máme vlastní profesionálně vybavený fotoateliér, kde se dají nafotit umělecké fotografie
se sportovní tématikou dle vašeho sportu. Lze zhotovit kalendář vašeho týmu nebo celého klubu
v nízkém nebo vysokém nákladu. (digitální tisk nebo ofset).
Fotografie je možno přiobjednat a vytisknout je v libovolném formátu až po formát 60x90cm.
V cenách není zahrnuta doprava, ceny platí při minimálním odběru 10 osob.
Doba zpracování nejdéle 14 dní
Ceny jsou uvedeny s DPH, jsme plátci DPH.
Dotisk plakátů
30x45 70,40x60 140,60x90 260,-

Tisk kalendářů
Nástěnný
12 listů dle formátu + 1 titulní, zadní strana tvrdý karton, vazba drátěná se závěsem. Formáty A4 a A3
Tisk laser kvalitní 160g hladký papír.

A4
základní(první ks)....320,00 Kč
další kusy
2-5ks.....................190,00 Kč
6-10ks...................150,00 Kč
11-50ks.................120,00 Kč
51a více..................99,00 Kč

A3
základní(první ks)....459,00 Kč
další kusy
2-5ks.....................250,00 Kč
6-10ks...................199,00 Kč
11-50ks.................170,00 Kč
51a více................160,00 Kč

stolní 100x297mm
12 listů + 1 titulní, drátěná vazba, kartonový stojánek na stůl.
základní(první ks)....250,00 Kč
další kusy
2-5ks.....................150,00 Kč
6-10ks...................120,00 Kč
11-50ks.................. 99,00 Kč
51 a více.................79,00 Kč

A3 jednolistý
roční kalendář na tvrdé kartonové desce s laminací a očkem pro zavěšení na zeď.
cena 1 ks................99,00 Kč
Nadstandartní služby:
Dárková krabička s potiskem
Krabička bez potisku
Titulní strana „koláž”
Skenování 13 fotografií
Originální grafické zpracování

2-4.........89,00 Kč

5-10....69,00 Kč

40,00 Kč
25,00 Kč
50,00 Kč
100,00 Kč
od 100,00 Kč

Odběr
osobně - zdarma
Poštovné a balné do 2000,- Kč 120,- Kč nad 2000,- zdarma
Fotografie posíláme v tubu

Ceny jsou s DPH. Termín výroby je 2 až 5 dnů od zadání. K ceně se nepřipočítávají žádné manipulační
poplatky.
Vybavení ateliéru:
Fototechnika Nikon, vybavený ateliér s kuchyňkou a šatnou, čtyřmi zábleskovými světly, rolovacím pozadím,
nástavci včetně softboxů a deštníků, tématické rekvizity – staré koše, kožešiny, bedny, židle, moderní křeslo atd.

