Esküvőfotózás árlista (2016.augusztustól - visszavonásig)
ESEMÉNYEK
Mit tartalmaz?

Beállított / kreatív fotózás
-

Nettó ár
Csomagok /
kedvezmények

kb. 2 óra fotózás
igény szerint több
helyszínen
kb. 200-250 db nyers kép
10 db kép retusálása
a 10 kép előhívatva 10x15ös méretben
egy retusált kép előhívatva a
10-ből A4-es nagyításban
az összes kép átadása
CD/DVD-n

46 000 Ft

Templomi szertartás
-

-

fő momentumok megörökítése
(bevonulás, gyűrűszentelés,
gyűrűhúzás, eskü, stb.)
a szertartás alatt szinte
folyamatos fotózás
csoportképek igény szerint
kb. 100 db nyers kép
5 kép előhívatva 10x15-ös
méretben
az összes kép átadása CD/DVDn

15 000 Ft

Polgári szertartás
-

-

fő momentumok megörökítése
(gyertyagyújtás, gyűrűhúzás,
szülők köszöntése, aláírás,
koccintás, stb.)
a szertartás alatt szinte
folyamatos fotózás
csoportképek igény szerint
kb. 100 db nyers kép
5 kép előhívatva 10x15-ös
méretben
az összes kép átadása
CD/DVD-n

15 000 Ft

Lakodalom
- az ünnepélyes események
megörökítése (ajándékátadás,
vacsora, nyitótánc, játékok, torta
felvágás)
- folyamatos fotózás – életképek
- menyecsketánc fotózása
- kb. 200-250 db nyers kép
- 10 kép előhívatva 10x15-ös
méretben
- az összes kép átadása
CD/DVD-n

46 000 Ft

Kikérő
- a lánykikérő fotózása a lányos
háznál
- vendégfogadás
- vőlegény és násznép érkezése
- vőfély kikérő fotózása
- násznép vonulás / konvoj indulás
fotózása
- kb. 1 óra fotózás
- kb. 80 db nyers kép
- 4 kép előhívatva 10x15-ös
méretben
- az összes kép átadása CD/DVD-n

10 000 Ft

1. csomag: 28 000 Ft (14 000 Ft + 14 000 Ft) Megtakarítás: 2 000 Ft
2. csomag: 69 000 Ft (13 000 Ft + 13 000 Ft + 43 000 Ft) Megtakarítás: 7 000 Ft
3. csomag: 69 000 Ft (43 000 Ft + 13 000 Ft + 13 000 Ft) Megtakarítás: 7 000 Ft
4. csomag: 106 000 Ft (41 000 Ft + 12 000 Ft + 12 000 Ft + 41 000 Ft) Megtakarítás: 16 000 Ft
5. csomag: 114 000 Ft (41 000 Ft + 12 000 Ft + 12 000 Ft + 41 000 Ft + 8 000 Ft) Megtakarítás: 18 000 Ft

Mit tartalmaz
az ár?

Az ár a csomagban foglalt retusáláson felül tartalmazza a fotós eszközeinek használati díját (amortizáció), mely a fényképezőgépen felül érinti az egyéb eszközöket is: vakuk,
derítők, hátterek, világítások, stb; a fotós munkadíját, utómunka díját, illetve a kiszállási díját Zalaegerszegen és környékén*. Az árak bruttóban értendők!

 Kreatív (beállított) fotózást – időjárást figyelembe véve – többnyire csak májustól szeptemberig tartó időszakban tudok vállalni. Garantált helyszínt nem tudok biztosítani, így rossz idő esetén csak egy másik időpontban történő kreatív
fotózást tudok javasolni.
 Lehetőség van a csomagban foglalt (10-5-5-10-4) retusált/előhívott képek számának növelésére is a következő árakon: Plusz előhívás: 120 Ft/db. Plusz retusálás: 1 600 Ft/db.
 Lakodalom fotózás esetén a menyecsketánc végéig – de legkésőbb hajnali 1 óráig – lehet igénybe venni a szolgáltatást.
 Amennyiben egy csomagban foglalt szolgáltatást/eseményt nem igényel, úgy a fizetendő ár a csomag adott szolgáltatásának akciós árával kerül kevesebbe.
 Értelemszerűen két szolgáltatást magában foglaló csomagból nem lehet szolgáltatást kivenni (ilyenkor az igényelt szolgáltatást teljes áron lehet csak megrendelni).
 Akciós csomagból maximum egy szolgáltatást lehet kivenni.
 A szolgáltatás megrendelésekor 50% előleget kérünk (ez jelenti a kiválasztott időpontra a fotós hivatalos lefoglalását is), melyet az esetleges megrendelés lemondás, vagy utólagos kifogások esetében sem áll módunkban visszatéríteni.
 A retusálásra, utómunkára szánt képeket vagy személyes találkozás alkalmával választhatja ki a megrendelő, vagy elektronikusan (ebben az esetben kicsinyített, vízjelezett formátumú – nyomtatásra alkalmatlan - képeket) küldünk csak át.
 Az utómunka elvégzése miatt a fotózástól számított min. 1 hónap múlva tudjuk a kész anyagot átadni.
 Az ár fennmaradó 50%-át a kész anyag átvételekor kell kifizetni.
 A megrendelt szolgáltatás, vagy csomag igényelhető teljes utómunka (retusálás, színkorrekció, vágás) és előhívás nélkül is; ebben az esetben a végső ár 75%-át kell csak kifizetni. Ez a megrendelés egészére vonatkozik, nem bontható meg
például úgy, hogy a „Beállítottra” kér retusálást, a többire pedig semmit. Ebben az esetben az összes nyers fotót pár napon belül DVD-n átadjuk a megrendelőnek.
 * A feltüntetett árak Zalaegerszeg és 10 km-es körzetében történő kiszállás árát tartalmazzák. Ennél nagyobb távolságra történő kiszállás díjának elszámolása egyedi megállapodás szerint történik.
 A fenti csomagoktól eltérő – egyedi – elképzelés szerinti esküvőfotózást is vállalunk, ebben az esetben egyedi árajánlatot adunk!
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