Cenník služieb platný od 1. 2. 2020
MiLi pictures, s.r.o.
Typ balíčka
Obsah/doba fotenia

BEZ BALÍKA

MILI

MAXI

PREMIUM

fotenie v cene

fotenie v cene

fotenie v cene

fotenie v cene

Počet záberov

od 70 do 150 záberov

od 70 do 150 záberov

od 70 do 150 záberov

od 70 do 150 záberov

Upravené foto

-

8 ks

10 ks

20 ks

Odovzdané foto

-

foto mailom

foto na USB

foto na USB

Odovzdané foto

-

-

tlačené foto

tlačené foto

Fotokniha (fotopapier - 20x20 cm)

-

-

-

fotokniha

Doplatok za extra upravené foto

4€

3€

2€

2€

Doplatok za tlač foto

1€

1€

1€

1€

Suma:

50 €

80 €

105 €

150 €

* Fotografovanie prebieha v exteriéri v BA a okolí alebo u vás doma, doba fotenia nie je limitovaná a prispôsobujem ju potrebám rodiny. Nafotené zábery po základnom
retušovaní dostanete do 3 dní od fotenia a finálny balíček do 15-20 dní od zaslania výberu foto na retušovanie.

Typ balíčka

SVADBA

SVADBA

SVADBA PREMIUM

fotenie obradu a hostiny
(14:00-23:00)

celodenné fotenie
(8:00-1:00 nasledujúce ráno )

celodenné fotenie
(8:00-1:00 nasledujúce ráno )

Fotenie "rande"

-

-

10 upravených foto z párového
fotenia pred svadbou

Odfotené zábery

okolo 800 záberov

okolo 2000 záberov

okolo 2000 záberov

od 400 odovzdaných foto

od 800 odovzdaných foto

od 800 odovzdaných foto

-

ÁNO

ÁNO

ÁNO

ÁNO

ÁNO

Obsah/doba fotenia

Upravené foto
Fotostena + rekvizity
Odovzdané foto na USB
Odovzdané foto
Fotokniha (fotopapier - 20x20 cm )

Suma:

tlačené foto

tlačené foto + tlačené foto pre hostí tlačené foto + tlačené foto pre hostí

-

-

350 €

3x

550 €

750 €

* Cena balíčka zahŕňa 1 stretnutie pred svadbou, dopravu na svadobné fotenie v rámci Bratislavy a okolí do 50 km, pri fotení ďalej ako 50 km si účtujem dopravné vo
výške 2 € /10km. Do 48 hodín od svadby dostanete prvých 5 foto, aby ste sa mohli pochváliť, finálny balíček do 40-60 dní.

Doplatky a špeciálne fotenia
Vianočné a Veľkonočné MINI fotenie

45 €

* fotenie v Malinove alebo detských centrách
* 20 retušovaných odovzdaných foto
* 3 rôzne pozadia a rekvizity
* foto zaslané elektronicky mailom
* vianočné koláž a pohľadnica

Fotenie škola / škôlka / prváci
* fotenie priamo v škole/škôlke a odovzdanie objednaného počtu tlačených foto vo formáte 13x18 cm
* fotenie priamo v škole/škôlke a odovzdanie objednaného počtu tlačených foto vo formáte 10x15 cm

Fotenie škola / škôlka / prváci - balík

1,50 € / ks
1,00 € / ks
6,00 € / balík

* fotenie priamo v škole
* odovzdanie 3ks tlačených foto vo formáte 13x18 cm
* odovzdanie 4ks foto do peňaženky
* odovzdanie kľúčeny s foto

Business foto

35 €

* fotenie na dohodnutom mieste
* 3 retušované foto odovzdané elektronicky mailom

Doplatok za fotoknihu:

50 €

Súhlas so spracúvaním fotografií:
Objednaním fotenia klient udeľuje spoločnosť MiLi pictures, s.r.o. súhlas so spracúvaním fotografií na účel:
* zverejnenia fotografii na webovej stránke dodávateľa www.milipictures.sk a
* zverejnenia fotografií na sociálnej sieti Facebook: facebook.com/milipicturesBA/ a Instagram: instagram.com/milipicturesBA/
s cieľom prezentovania kvality práce a prezentácie fotoportfólia.
Fotografie, ako osobné údaje klientov, budú spoločnosťou MiLi pictures, s.r.o. uchované po dobu 10 rokov ako archív. Po uplynutí tejto doby budú fotografie vymazané.
Klient má právo nesúhlasiť so zverejnením fotografií, svoj súhlas odvolať a spoločnosť sa zaväzuje jeho požiadavku bezodkladne akceptovať.

MiLi pictures, s.r.o., Sídlo: Broskyňová 14A, 90045 Malinovo, IČO: 50 713 167, Kontaktná osoba: Linda Lalinská, E-mail: linda@milipicture.sk, Tel: +421 911 027 684

