
Fotíme ve dvou, fotograf a asistentka, stylistka.

Nafotíme obřad, novomanžele na různých romantických místech, která si předem vybereme 
a prokonzultujeme. Vyfotíme skupiny rodiny a svatebčanů, decentní i bláznivé. Můžeme zvěčnit 
přípravy nevěsty, slavnostní tabule, vítání hostů, ale i vrchol celé oslavy – svatební párty. Krásnou 
vzpomínkou jsou zátiší a detaily se symboly svatby, jako jsou prstýnky, kytice, nebo nevěstiny střevíčky 
s osobními věcmi. 

Takový den je plný různých emocí a my je rádi zachytíme. Stačí se jen dohodnout, jaké jsou 
Vaše představy, rádi je splníme.

Obřad a novomanželé
Cena 4 990 Kč

Obřad, novomanželé a svatební hostina
Cena 7 500 Kč

Svatební den
Cena 9 990 Kč

Dodací lhůty
Nejméně 15 vybraných fotografií zašleme do 24 hodin elektronicky

Kompletní předání zakázky do 14 dnů

Ceny jsou uvedeny včetně DPH

Obřad a novomanželé

Práce zahrnuje:
 Fotografování svatebního obřadu – snoubenci, svatebčané 
 Foto novomanželů na různých romantických místech v blízkosti svatebního obřadu 
 nebo hostiny, která si předem vybereme a s Vámi prokonzultujeme
 Foto zátiší a detaily se symboly svatby, jako jsou prstýnky, kytice, nebo nevěstiny střevíčky 
 s osobními věcmi
 Skupinové fotografie novomanželů, rodiny a svatebčanů 
 (decentní, neobvyklé – podle dohody)

Výstupy:
 300 vybraných fotografií v elektronické podobě na CD nebo flash
 20 upravených fotografií, vytištěných ve formátu 9 x 13 cm
 1 upravená fotografie ve formátu 20 x 30 cm
 1 fotokniha s tvrdou vazbou 19 x 15 cm s 20 upravenými fotografiemi

Cena 4 990 Kč

Doba fotografování 3 hodiny

Každá další hodina fotografování 990 Kč

Svatební 
fotografování



Obřad, novomanželé a svatební hostina

Práce zahrnuje:
 Fotografování svatebního obřadu – snoubenci, svatebčané 
 Foto novomanželů na různých romantických místech v blízkosti svatebního obřadu 
 nebo hostiny, která si předem vybereme a s Vámi prokonzultujeme
 Foto zátiší a detaily se symboly svatby, jako jsou prstýnky, kytice, nebo nevěstiny střevíčky 
 s osobními věcmi
 Skupinové fotografie novomanželů, rodiny a svatebčanů 
 (decentní, neobvyklé – podle dohody)
 Foto svatební hostiny (příjezd a uvítání novomanželů, přípitek, úklid střepů, 
 společný oběd novomanželů, krájení dortu a další tradice)

Výstupy:
 400 vybraných fotografií v elektronické podobě na CD nebo flash
 25 upravených fotografií, vytištěných ve formátu 9 x 13 cm
 1 upravená fotografie ve formátu 20 x 30 cm
 1 fotokniha s tvrdou vazbou 21 x 21 cm s 25 upravenými fotografiemi

Cena 7 500 Kč

Doba fotografování 4 hodiny

Každá další hodina fotografování 990 Kč

Svatební den

Práce zahrnuje:
 Fotografování příprav (česání a líčení nevěsty, oblékání nevěsty do svatebních šatů, 
 příjezd ženicha s kyticí, vítání svatebčanů, nezapomenutelné emoce)
 Foto odjezdu snoubenců a svatebčanů z bydliště nevěsty a příjezd na místo obřadu
 Fotografování svatebního obřadu – snoubenci, svatebčané 
 Foto novomanželů na různých romantických místech v blízkosti svatebního obřadu 
 nebo hostiny, která si předem vybereme a s Vámi prokonzultujeme
 Foto zátiší a detaily se symboly svatby, jako jsou prstýnky, kytice, nebo nevěstiny střevíčky 
 s osobními věcmi
 Skupinové fotografie novomanželů, rodiny a svatebčanů 
 (decentní, neobvyklé – podle dohody)
 Foto svatební hostiny (příjezd a uvítání novomanželů, přípitek, úklid střepů, 
 společný oběd novomanželů, krájení dortu a další tradice)
 Foto svatební párty (tanec novomanželů, tanec s rodiči, házení kyticí a další zvyklosti)

Výstupy:
 600 vybraných fotografií v elektronické podobě na CD nebo flash
 35 upravených fotografií, vytištěných ve formátu 9 x 13 cm
 1 upravená fotografie ve formátu 20 x 30 cm
 1 fotokniha s tvrdou vazbou 21 x 21 cm s 35 upravenými fotografiemi

Cena 9 990 Kč

Doba fotografování 8 hodin

Každá další hodina fotografování 990 Kč

chrtkova@bohemia-werbung.cz
www.novefoto.cz

Fotoateliér a reklamní agentura
V Lesíčku 3, 150 00 Praha 5

mob.: +420 605 279 393
mob.: +420 604 232 238

IČ: 28461258
DIČ: CZ28461258


