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Svatební ceník pro rok 2021
Ahoj,
jmenuji se Honza a pocházím z Litoměřic. Jsem moc rád, že máte zájem o mé služby.
Každý příběh má mít začátek i konec, a proto bych rád fotografoval váš svatební den od
začátku až do konce. Čím déle s vámi strávím, tím větší hloubku celý soubor bude mít a fotografie
budou lepší.
Myslím, že fotografování mi jde lépe než mluvení, takže neváhejte zamířit na můj web
wunschphoto.com podívat se na moji práci.

Svatební balíčky
Varianta

1

2

3

Počet hodin

11-12

8

3-4

Minimální počet fotek

250

150

60

Online galerie

ano

ano

ano

Polaroid

ano

ano

ne

Osobní schůzka

ano

ano

ne

Doprava

50 km zdarma, poté 6
Kč/km

20 km zdarma, poté 6
Kč/km

6 Kč/km

Cena

12000 Kč

10000 Kč

7500 Kč

Doplňkové služby
Služba

Cena

Předsvatební portrétní fotografování

2000 Kč

Profi tisk fotografií 50 ks + památeční krabička

1750 Kč

Profi tisk fotografií 100 ks + památeční krabička

2000 Kč

Luxusní fotokniha

Cca 3000 Kč (dle domluvy)

Expresní dodání fotografií do týdne

3000 Kč

Jak si máme zarezervovat termín? Jaká je záloha?
Pokud myslíte, že jsem ten pravý pro váš svatební den, ozvěte se mi buď telefonicky nebo
na email.
Když se dohodneme na termínu, vystavím vám fakturu na zálohu 4000 Kč a jakmile částku
obdržím, termín je váš. Zbytek peněz pak ideálně v den obřadu nebo dle naší dohody.

Osobní schůzka
Osobní schůzku doporučuji, v ideálním případě 5-3 měsíce před svatbou, nejenom
abychom si vyjasnili vzájemná očekávání a formality, ale také abychom se poznali a ve svatební
den na sebe nekoukali jako na cizí lidi. :-)
Pokud je vzdálenost značná, můžeme vše vymyslet přes videohovor.

Předsvatební focení
Předsvatební portréty ideálně spojíme s osobní schůzkou (anebo vybereme jiný termín).
Takové fotografie budou více z vašeho běžného života, mnohem přirozenější, bez stresu
svatebního dne.

Kdy dostaneme fotky?
Náhledy v online galerii dostanete nejpozději do 21 dnů (často však i dříve), do které bude
mít přístup každý, komu dáte odkaz. Galerie bude aktivní po dobu 3 měsíců.
Do 30 dnů obdržíte USB disk v dárkové krabičce se všemi fotografiemi v tiskové kvalitě, v
barevném i černobílém provedení.
Může se zdát, že to je dlouhá doba, ale kreativita si žádá svůj čas a vám zůstane
vzpomínka po celý život.

Polaroid
U varianty 1 a 2 nabízím k zapůjčení polaroid - zcela zdarma. Zaplatíte pouze snímky do
něj (30 Kč/snímek).
Polaroid může být k dispozici pro hosty u svatební knihy nebo fotokoutku nebo kdekoliv
jinde, na tom se domluvíme na schůzce.

Čím fotíš?
Fotím na techniku Fujifilm a blesky Godox. Samozřejmostí jsou dva fotoaparáty a
zálohování fotografií na dvě karty na jednou.

Co když nejsme spokojení?
Pevně věřím, že spokojeni budete, je to pro mě to nejdůležitější. Pokud spokojeni
nebudete, určitě mě kontaktujte a budu se snažit problém co nejrychleji řešit.

