Jindřich Šilhánek „Marcus Sawo“
Na Zámku 649, Nehvizdy, 250 81
Telefon +420 774 229 945
e-mail: foto@marcussawo.cz
www.marcussawo.cz
IČO: 71134336
Bankovní spojení: Fio banka: 5500802803/2010

„Nevyvolávám snímky, ale okamžiky, které se již nikdy nevrátí…“
Marcus SAWO

Ceník služeb
Portréty ateliér/exteriér
/Děti, batolata, novorozenci, těhotenská a rodinná fotografie, móda, fotobook, glamour, akt/
Fotografický balíček

Kvalitní portrétní foto s profesionální úpravou a retuší na DVD

Cena

"BASIC"



minimálně 50 snímků ve formátu JPEG

1.999,-

"MEDIUM"




minimálně 100 snímků ve formátu JPEG
3 vybrané fotografie v tištěné formě, formát 30x45 cm A3 (lesk, mat, metalíza)

2.499,-

"ABSOLUTE"






minimálně 150 snímků ve formátu JPEG
kombinace exteriér a ateliér
5 vybraných fotografií v tištěné formě, formát 21x30 cm A4 (lesk, mat, metalíza)
5 vybraných fotografií v tištěné formě, formát 30x45 cm A3 (lesk, mat, metalíza)

2.999,-





20 snímků ve formátu JPEG
novorozenci maximálně do 3 týdnů věku

"NEWBORNS"

focení se odvíjí podle toho, jak miminko spí. Pokud spí déle, je možné
nasnímat více fotografií.

2.499,-

Svatba
Fotografický balíček

"BASIC"

"MEDIUM"

"ABSOLUTE"

Kvalitní portrétní foto s profesionální úpravou a retuší na DVD






příjezd
svatební obřad
portrétní snímky novomanželů a úzké rodiny
skupinové foto
DVD se 100 snímky s profesionální úpravou a retuší ve formátu JPEG

















příjezd
svatební obřad
portrétní snímky novomanželů a úzké rodiny
skupinové foto
snímky z oslavy
DVD se 200 snímky ve formátu JPEG
přípravy nevěsty a ženicha
odjezd na obřad
příjezd
svatební obřad
portrétní snímky novomanželů a úzké rodiny
skupinové foto
snímky z oslavy a párty
mobilní fotoateliér pro svatebčany (fotokoutek)
DVD se 300 snímky ve formátu JPEG alternativně fotokniha A3, nebo obraz na
stěnu 90x60
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Cena

3.999,-

5.999,-

Cena
7.999,-

Produktové snímky

Kvalitně, líbivě, zkrátka
profesionálně nafocený
produkt je přesně ten,
který potencionálního
zákazníka zaujme.

Nabízím Vám nasnímání různých druhů produktů. V
našem studiu můžete využít bezstínovou fotografii,
vybírat z celé palety fotografických pozadí.
Nafocením však práce končit nemusí. Nabízíme dále
ořez, digitální retuš, nebo kompletní zpracování Vaší
webové prezentace.

1.Bezstínová fotografie
Cena 99,-/Ks
2.Bezstínová fotografie+ořez a
digitální retuš
Cena 189,-/Ks
3.Fotografování produktu v
odpovídajícím prostředí
Cena 399,-/Ks
4.Fotografování interiéru za
denního osvětlení
Cena 99,-/Ks
5.Fotografování interiéru za
umělého osvětlení
Cena 199,-/Ks

Firemní akce
Dokumentuji nejrůznější
firemní, společenské a
kulturní akce. Firemní
meetingy, besedy,
semináře, oslavy, plesy,
teambuildingy, sportovní
a jiné akce.

Uvedené ceny zahrnují focení, zpracování fotografií,
dodání všech snímků v elektronické podobě na DVD ve
formátu JPEG a RAW a dopravu po v celém rozsahu ČR!

Cena za první hodinu focení
1.999,Cena za každou další hodinu
599,-

Reportáž
Dokumentuji nejrůznější
firemní, spol. a kulturní
akce. Počínaje besídkami,
přes rodinné oslavy,
divadel. představení,
koncerty, meetingy,
besedy, maturitní plesy,
sportovní a jiné akce.

Uvedené ceny zahrnují focení, zpracování fotografií,
dodání všech snímků v elektronické podobě na DVD ve
formátu JPEG a RAW a dopravu po v celém rozsahu ČR!

Cena za první hodinu focení
1.999,Cena za každou další hodinu
599,-

Vizážista
S kvalitním snímkem je
spojená práce vizážisty,
který zajistí profesionální
fotomake-up a tím posune
model o třídu výš.

Kreativitě se meze nekladou!
Doba pro vytvoření fotomake-upu a hair stylingu se
odvíjí od náročnosti zadání. Jednodušší make-up a hair
styling trvá cca 60 minut.skenování

Cena od 500,/cena se odvíjí od ceníku
vizážisty/

Dárkové poukazy
Uvažujete o dárku pro své
milé, přátele či obchodní

Věnujte dárkové poukazy na fotoslužby různého druhu.
Dárkový poukaz "ATELIÉR" v hodnotě 1.999,-
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Cena: 1.999,-

partnery, chybí Vám
inspirace nebo pouze tip?
Uvažujete o dárku pro své
milé, přátele či obchodní
partnery, chybí Vám
inspirace nebo pouze tip?
Uvažujete o dárku pro své
milé, přátele či obchodní
partnery, chybí Vám
inspirace nebo pouze tip?
Uvažujete o dárku pro své
milé, přátele či obchodní
partnery, chybí Vám
inspirace nebo pouze tip?
Uvažujete o dárku pro své
milé, přátele či obchodní
partnery, chybí Vám
inspirace nebo pouze tip?
Uvažujete o dárku pro své
milé, přátele či obchodní
partnery, chybí Vám
inspirace nebo pouze tip?

Věnujte dárkové poukazy na fotoslužby různého druhu.
Dárkový poukaz "ATELIÉR" v hodnotě 2.499,-

Cena: 2.499,-

Věnujte dárkové poukazy na fotoslužby různého druhu.
Dárkový poukaz "ATELIÉR" v hodnotě 2.999,-

Cena: 2.999,-

Věnujte dárkové poukazy na fotoslužby různého druhu.
Dárkový poukaz "SVATBA" v hodnotě 3.999,-

Cena: 3.999,-

Věnujte dárkové poukazy na fotoslužby různého druhu.
Dárkový poukaz "SVATBA" v hodnotě 5.999,-

Cena: 5.999,-

Věnujte dárkové poukazy na fotoslužby různého druhu.
Dárkový poukaz "SVATBA" v hodnotě 7.999,-

Cena: 7.999,-

Ostatní a doplňkové informace
Neupravené snímky neposkytuji.
Z vybraných snímků lze na přání vytvořit fotoknihu, obraz, plakát.
Snímky lze vyhotovit v různých barevných variantách /barevně, černobíle, sépiově, atd./.
Další požadavky, přání a služby lze realizovat po dohodě.
Termíny focení v ateliéru: po dohodě kdykoliv.
Adresa ateliéru: Na Zámku 649, Nehvizdy, Praha-východ, 250 81.
GPS souřadnice pro Vaši navigaci: 50° 7' 59.245836" N
14° 44' 0.3592587" E
Působnost po celé ČR!
Doprava po Praze zdarma!
Mimo území Prahy je dopravné 6,-/km (netýká se kategorie "Firemní akce" a "Reportáž", zde je doprava zdarma v rámci
celé ČR).
Nejsem plátce DPH
Platnost ceníku od 1.1.2017
www.marcussawo.cz, foto@marcussawo.cz
„Marcus Sawo“ Jindřich Šilhánek ©2012
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