CENÍK FOTOGRAFICKÝCH SLUŽEB LUKYFOTO
WWW.LUKYFOTO.CZ
Ateliér a sídlo firmy:
Lukáš Chadim
Soběchleby 224
75354. Soběchleby
Mobil: 775271611
IČ: 02533821

FOTOGRAF Lukáš Chadim
SVATBY
Ceník fotografování svatby je rozdělen do tří balíčků, ve kterých si vyberete počet fotografovaných
hodin. Jako bonus každé svatbě vytvářím i krátké video z fotografí. Vždy doporučuji osobní
nezávaznou schůzku, na které se proberou všechny detaily ohledně focení svatby. Poté už bude
záležet jen na Vás, zda mé služby fotografa využijete. Maximální doba zpracování svatebních
fotografí je 14dní od fotografování vaší svatby.

BALÍČEK PROFI
Cena: 12 000Kč
Cena obsahuje:


délka fotografování je až 12hodin (vše co se během této doby sthne)



úprava cca 350 - 450ks fotografí



doprava do 100km v ceně (počítají se najeté km tam i zpět)



vytvoření krátkého videa z fotografí a vaší oblíbenou písní



všechny fotografe budou převedeny i do černobílé a sépie



předání fotografí na kovovém USB fash disk s dárkovou krabičkou a na DVD s potskem krabičky



slevu na fotokoutek, který můžete využívat po celou dobu fotografování svatby + 2500kč

Cena neobsahuje:


vyvolané fotografe nebo fotoknihu a její vytvoření (vše je k dispozici za internetové ceny)



tsk fotografí z fotokoutku



při překročení najetých km je 5Kč/km



každá další hodina focení 1000Kč



další fash disk s fotografemi 250Kč

BALÍČEK STANDARD
Cena: 9 000Kč
Cena obsahuje:


délka fotografování je až 6hodin (vše co se během této doby sthne)



úprava cca 200 - 300ks fotografí



doprava do 50km v ceně (počítají se najeté km tam i zpět)



vytvoření krátkého videa z fotografí a vaší oblíbenou písní



všechny fotografe budou převedeny i do černobílé a sépie



předání fotografí na kovovém USB fash disk s dárkovou krabičkou a na DVD s potskem krabičky

Cena neobsahuje:


vyvolané fotografe nebo fotoknihu a její vytvoření (vše je k dispozici za internetové ceny)



při překročení najetých km je 5Kč/km



každá další hodina focení 1000Kč



další fash disk s fotografemi 250Kč

BALÍČEK MINI
Cena: 6 000Kč
Cena obsahuje:


délka fotografování je až 3hodiny (vše co se během této doby sthne)



úprava cca 150 - 200ks fotografí



vytvoření krátkého videa z fotografí a vaší oblíbenou písní



všechny fotografe budou převedeny i do černobílé a sépie



předání fotografí na kovovém USB fash disk s dárkovou krabičkou a na DVD s potskem krabičky

Cena neobsahuje:


vyvolané fotografe nebo fotoknihu a její vytvoření (vše je k dispozici za internetové ceny)



doprava na místo určení 5Kč/km (počítá se celá cesta tam i zpět)



každá další hodina focení 1000Kč



další fash disk s fotografemi 250Kč

ATELIÉR
Ateliér se nachází v obci Soběchleby (cca 20km od Přerova). Vybrat si zde můžete z několika
fotografckých pozadí a rekvizit. Doba zpracování fotografí v ateliéru je do jednoho týdne.
FOTOGRAFOVÁNÍ V ATELIÉRU
Cena: 1000Kč
Cena obsahuje:


délka fotografování je 30 minut



možnost zapůjčení rekvizit k fotografování



úprava cca 50 - 100 výsledných fotografí



retušování až 5 fotografí



převedení všech fotografí do černobílé a sépie



výběr z několika barevných pozadí



výsledné fotografe jsou předány na DVD s potskem krabičky

Cena neobsahuje:


vyvolané fotografe nebo fotoknihu



fash disk 250kč



každých dalších 30minut focení 1000Kč

EXTERIÉR
Fotografování v exteriéru je fotografování na předem dohodnutém místě. Fotografování může
probíhat například v přírodě, v parku, ve městě, i u vás doma. Počet fotografovaných osob není
omezen. Fotografování v exteriéru upřednostňuji před fotografováním v ateliéru.
FOTOGRAFOVÁNÍ V EXTERIÉRU
Cena: 1000Kč
Cena obsahuje:


délka fotografování je 45 minut



úprava cca 50 - 100 výsledných fotografí



retušování až 5 fotografí



převedení všech fotografí do černobílé a sépie



výsledné fotografe jsou předány na DVD s potskem krabičky

Cena neobsahuje:


doprava na místo určení 5Kč/km (počítá se celá cesta tam i zpět)



vyvolané fotografe nebo fotoknihu



fash disk 250kč



každých dalších 45minut focení 1000Kč

AKCE A VEČÍRKY
Do tohoto fotografování patří například fremní akce a večírky, maturitní plesy, rodinné akce,
oslavy narozenin, křtny atd.
FOTOGRAFOVÁNÍ AKCÍ A VEČÍRKŮ
Cena: 1000Kč
Cena obsahuje:


délka fotografování je 1h



počet upravených fotografí je v závislost na druhu akce



výsledné fotografe jsou předány na DVD nebo na internetovém úložišt

Cena neobsahuje:


doprava na místo určení 5Kč/km (počítá se celá cesta tam i zpět)



vyvolané fotografe nebo fotoknihu



fash disk 250kč



každých dalších 60minut focení 1000Kč

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 plesy 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
ráda 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.
BEZ VYTIŠTĚNÝCH FOTEK
Cena 3500Kč
●
Délka focení 2 hodiny
●
Bez výtisků fotografií
●
Možnost sdílení na sociální sítě nebo okamžité odeslání na email
●
přibližně sto různých zábavných rekvizit
●
V ceně je zahrnuta instalace fotokoutku, fotografické pozadí, rekvizity atd.
●
V ceně není zahrnuta doprava 5Kč/km
●
Předání všech fotografií na internetovém úložišti v ceně nebo na originálním flash disku + 250Kč
●
Každá další hodina focení 800Kč
S VYTIŠTĚNÍM FOTEK O ROZMĚRU 10X15CM
Cena 4500Kč
●
Délka focení 2 hodiny
●
* Včetně neomezeného výtisku fotografií 10x15cm
●
Možnost sdílení na sociální sítě nebo okamžité odeslání na email
●
přibližně sto různých zábavných rekvizit
●
V ceně je zahrnuto instalace fotokoutku, fotografické pozadí, rekvizity atd.
●
V ceně není zahrnuta doprava 5Kč/km
●
Předání všech fotografií na internetovém úložišti v ceně nebo na originálním flash disku + 250Kč
●
Každá další hodina focení 1000Kč
S VYTIŠTĚNÍM FOTEK O ROZMĚRU 13X18CM
Cena 5500Kč
●
Délka focení 2 hodiny
●
* Včetně neomezeného výtisku fotografií 13x18cm
●
Možnost sdílení na sociální sítě nebo okamžité odeslání na email
●
přibližně sto různých zábavných rekvizit
●
V ceně je zahrnuto instalace fotokoutku, fotografické pozadí, rekvizity atd.
●
V ceně není zahrnuta doprava 5Kč/km
●
Předání všech fotografií na internetovém úložišti v ceně nebo na originálním flash disku + 250Kč
●
Každá další hodina focení 1300Kč
*Počet výtisků během vybrané doby focení není omezen ale je potřeba počítat s tím, že jeden
výtisk trvá cca půl minuty (rozměr 10x15cm)

