
Marek Kubáček – fotografické studio
ORIENTAČNÍ CENÍK 2011

Ceny jsou orientační, snažíme se je před samotným focením přizpůsobit zákazníkovi 
dle jeho požadavků.

Focení dětí : 500-1500 Kč (dle požadavků klienta)

- ateliér/exteriér
- ateliér  
- cca 1 hodina focení
- fotografie se základní úpravou
- fotografie na CD/DVD

Fototest : 800 Kč 
- ateliér/exteriér
- focení bez vizážistky
- cca 1-2 hodiny focení
- vybrané fotografie se základní úpravou (10-20 ks)

- fotografie na CD/DVD

Balíček A: 1500 Kč

- 5 ks finálních fotografií s pokročilou retuší
- zbytek zdařilých fotografií se základní úpravou na CD/DVD
- ateliér/exteriér
- cca 1-2 hodiny focení
- aranžované foto
- vytištěné finální fotografie ve formátu 13x18

Balíček B: 2900 Kč
- 10 ks finálních fotografií s pokročilou retuší
- zbytek zdařilých fotografií se základní úpravou na CD/DVD
- ateliér/exteriér
- cca 1-3 hodiny focení 
- aranžované foto
- vytištěné finální fotografie ve formátu 13x18

Balíček C: 4500 Kč 
- 15 ks finálních fotografií 
- zbytek zdařilých fotografií se základní úpravou na CD/DVD
- ateliér/exteriér
- cca 1-3 hodiny focení 
- aranžované foto
- vytištěné finální fotografie ve formátu A4

příplatek za každou další fotografii s pokročilou retuší: 300 Kč/ks



Příplatek za vizážistku:                                            450-1500 Kč (dle typu focení)

Zhotovení setkarty pro modelky:                            cena dle dohody

Modelbooky:                                                              cena dle kalkulace
                                                                                   (cca 4000-12 000 Kč dle náročnosti )

Plesy:                                                                         2500-4000 Kč (dle časové náročnosti)

Maturitní tabla:                                                           200 Kč za studenta ( orientační cena)

Svatební obřad:                                                         1000-1500 Kč (dle požadavků klienta)

Celý průběh svatby:                                                 4000-8000 Kč (dle požadavků klienta)

Mobilní fotostudio na svatbě:                                   2500 Kč

Doprava:                                                                      4 Kč/km

Reportáže: 1000 Kč za 1. hodinu focení + příplatek za každou další hodinu 600 Kč

Produktová fotografie:      cenová kalkulace dle náročnosti fotografování/retušování

Reklamní fotografie:          cenová kalkulace dle náročnosti fotografování/retušování

Renovace starých fotografií:                                     cena dle dohody

Tvorba fotoknih a kalendářů:                                    cena dle typu a formátu 

Velkoformátový tisk fotopapír/plátno:                      cena dle typu a formátu

Další info:
Zdařilé fotografie vybírá fotograf – po dohodě zákazník
Zákazník obdrží fotografie na CD/DVD v kvalitě pro tisk i web
Dárkové poukázky pro Vaše blízké na vyžádání
Sleva pro fanoušky stránek Marek Kubáček Fine Art Media na Facebooku 15%
Nefotíme pasové foto
Veškeré dotazy a cenové kalkulace poskytneme na tel. 777906025 nebo na e-mailu 
info@marekkubacek.cz
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