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Fotografováním svateb se profesionálně věnuji několik let a mám nafoceno již několik desítek svateb

Fotografování svateb dělím do tří
cenově různých balíčků
Svatby fotografuji již od 6000Kč
Na požádání zašlu kompletní aktuální ceník
fotografických služeb

Proč zvolit LUKYFOTO:
☺snažím se před svatbou zajistit osobní nezávaznou schůzku
☺ke každé svatbě vytvářím i krátké video z fotografií
☺disponuji profesionální fotografickou výbavou
☺sleduji aktuální trendy fotografování
☺ke svatbě nabízím fotokoutek s velmi výraznou slevou
☺všechny předané fotografie jsou upravené a ve stejné kvalitě
☺všechny fotografie jsou k dispozici i v černobílé a sépia barvě
☺během focení svatby jsem k dispozici všem hostům
☺předám vždy co nejvíce upravených fotografií
☺svatby fotografuji až 12hodin (možno i více)
☺svatby fotím po celé ČR ale i v zahraničí
☺velmi krátká doba zpracování (většinou do 6ti dnů od svatby)
☺fotografie předávám v dárkové krabičce DVD a na flash disku

Lukáš Chadim
Soběchleby 224,75354
Mobil: 775271611
Email: lukyfoto@lukyfoto.cz

www.lukyfoto.cz
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Fotokoutek LukyFoto

Fotokoutek LukyFoto je přenosný ateliér, fotobudka a fotobox v jednom. Je navržený
tak, aby byl co nejjednodušší na ovládání. Díky velkému dotykovému displeji a
jednoduchému navádění, zvládne jeho obsluhu opravdu každý. K dispozici mám více
než sto různých rekvizit jako například paruky, klobouky, brýle, vtipné nosy, knírky,
vousy a spoustu dalších. Po vyfocení je možné okamžité sdílení na sociální sítě,
odeslání na email nebo vytisknutí fotografie. Fotokoutek je vhodný hlavně na svatby,
párty, oslavy, firemní akce, večírky, maturitní ples atd.
Výhody fotokoutku LukyFoto
K dispozici je možný okamžitý tisk fotografií v rozměru 10x15cm nebo 13x18cm,
vytisknout lze cca 1 fotka za půl minuty. Dále je možné okamžité odeslání fotografie na
sociální sítě nebo na email. Odeslání je možné pouze pokud je k dispozici Wi-Fi
připojení. Pokud není připojení, tak se fotografie odešlou až druhý den. Fotokoutek je i
s obsluhou, která vždy poradí a pomůže fotografii vyfotit nebo vytisknout.
Co je důležité zajistit:
Aby byla zajištěna správná funkčnost fotokoutku je potřeba zajistit volný krytý prostor o
rozměru 3x4m a přípojku elektrické energie. Dále jsou vhodné alespoň dva stoly na
rekvizity. O zbytek se postaráme my.
A cena za půjčení fotokoutku je od 3500Kč
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