Twój portret - Zdjęcie studyjne

Format

1 ujęcie

2 ujęcia

3 ujęcia

4 ujęcia

Dodatkowa kopia

CD (nagranie w pełnej
jakości TIFF umożliwia
powiększenie do 100x70
cm)

10 x 15 cm lub 13×18 cm

55 zł

100 zł
(50 zł/szt.)

144 zł
(48 zł/szt.)

180 zł (45 zł/szt. oraz każde
kolejne, jeśli zostało wykonane)

15,00zł/szt.

-

15×21 lub 18×24 cm

65 zł

120 zł
(60 zł/szt.)

174 zł
(58 zł/szt.)

220 zł (55 zł/szt. oraz każde
kolejne, jeśli zostało wykonane)

25,00zł/szt.

-

Nagranie CD z wybranym
zdjęciem

-

-

-

-

-

75 zł/ plik

Nagranie CD ze zdjęciem
nie wybranym

-

-

-

-

-

120 zł/plik

Wykonanie zdjęć
portretowych – samo
nagranie

-

-

-

-

-

480 zł / komplet 4 pliki z
retuszem

druk zdjęć

oprawa passe-artout

okładka do albumu

4 zł - 13x18
5 zł - 18x24

25 zł - 13x18
35 zł - 18x24

Studyjna sesja zdjęciowa - od 1 do 4 osób (czas trwania około 45 min)
Format

15 zdjęć na CD
wybiera
fotograf

15 zdjęć na CD
wybiera
klient

dodatkowe ujęcie

Format Cena
sesja promocyjna
z odstąpieniem praw
ochrony wizerunku
zdjęcia z logo

10×15 cm 0,88 zł brutto /szt.
400 zł

450 zł

39 zł

13×18 cm 1,89 zł brutto /szt.
15×21 cm 2,19 zł brutto /szt.
20×30 cm 8,99 zł brutto /szt.

sesja
zwykła - zdjęcia z logo

600 zł

650 zł

45 zł

dodatkowa płyta 15 zł

4 zł - 13x18
5 zł - 18x24

25 zł - 13x18
35 zł - 18x24

sesja z wykupieniem praw
autorskich majątkowych
zdjęcia bez logo

900 zł

950 zł

90 zł

dodatkowa płyta 15 zł

4 zł - 13x18
5 zł - 18x24

25 zł - 13x18
35 zł - 18x24

Studyjna sesja zdjęciowa - od 5 osób do 9 osób (czas trwania około 1 h)

Format

15 zdjęć na CD
wybiera
fotograf

15 zdjęć na CD
wybiera
klient

dodatkowe ujęcie

druk zdjęć

oprawa passe-artout

okładka do albumu

4 zł - 13x18
5 zł - 18x24

5 zł - 13x18
35 zł - 18x24

Format Cena
10×15 cm 0,88 zł brutto /szt.
sesja promocyjna
z odstąpieniem praw
ochrony wizerunku
zdjęcia z logo

13×18 cm 1,89 zł brutto /szt.
450 zł

500 zł

39 zł
15×21 cm 2,19 zł brutto /szt.
20×30 cm 8,99 zł brutto /szt.
dodatkowa płyta 15 zł

sesja
zwykła - zdjęcia z logo

650 zł

700 zł

45 zł

dodatkowa płyta 15 zł

4 zł - 13x18
5 zł - 18x24

5 zł - 13x18
35 zł - 18x24

sesja z wykupieniem praw
autorskich majątkowych
zdjęcia bez logo

1 000 zł

1 050 zł

90 zł

dodatkowa płyta 15 zł

4 zł - 13x18
5 zł - 18x24

5 zł - 13x18
35 zł - 18x24

Sesje rodzinne „Pod chmurką”
Ilość osób

1-20

1-20

Czas trwania

Do 4 godzin

1 dzień zdjęciowy do 8 godzin

Efekt

20 zdjęć aranżowanych; pliki cyfrowe+ retusz; w pełnej rozdzielczości

40 zdjęć aranżowanych; pliki cyfrowe+ retusz; w pełnej rozdzielczości

Retusz

gratis

gratis

Dodatkowe ujęcia

każde dodatkowe ujęcie w pełnej rozdzielczości: 45 zł

każde dodatkowe ujęcie w pełnej rozdzielczości: 40 zł

Cena

3 500 zł

6 500 zł

Sesje rodzinne „Pod dachem”
Ilość osób

1-20

1-20

Czas trwania

Do 4 godzin

1 dzień zdjęciowy do 8 godzin

Efekt

20 zdjęć aranżowanych; pliki cyfrowe+ retusz; w pełnej rozdzielczości

40 zdjęć aranżowanych; pliki cyfrowe+ retusz; w pełnej rozdzielczości

Retusz

gratis

gratis

Dodatkowe ujęcia

każde dodatkowe ujęcie w pełnej rozdzielczości: 45 zł

każde dodatkowe ujęcie w pełnej rozdzielczości: 40 zł

Cena

4 500 zł

8 500 zł

