Naptárfotózás (+portfólió) árlista (2016. augusztustól - visszavonásig)
CSOMAGOK

„Gyors”

„Alap”

- kb. 1 óra fotózás
- egy helyszín, egy vagy kétféle
ruhában
- 80-90 db nyers kép készül
- 12 db retusált kép
(az összes képet nem adom
át!)

Fotózás Nettó
ára

19 000 Ft

29 000 Ft

42 000 Ft

69 000 Ft

(előleg: 9 500Ft)

(előleg: 14 500Ft)

(előleg: 21 000Ft)

(előleg: 34 500Ft)

7 000 Ft

6 500 Ft

6 000 Ft

5 500 Ft

ÖSSZESEN
Mit tartalmaz az
ár?






kb. 2 óra fotózás
két helyszín 5-6 féle ruhában
100-150 db nyers kép készül
15 db retusált kép
+25 db nyers képet adok eredeti
méretben (retusálás nélkül)
digitálisan
(az összes képet nem adom át!)

3 300 Ft/db (10 vagy több példány esetén)
30 200 Ft (1 db esetén)
59 000 Ft (10 db esetén)

39 700 Ft (1 db esetén)
68 500 Ft (10 db esetén)

- kb. 4 óra fotózás
- két-három helyszín többféle
(akár 12 különböző) ruhában
- 250-300 db nyers kép készül
- 20 db retusált kép
- + összes nyers képet eredeti
méretben átadom (retusálás
nélkül) CD/DVD-n

„Profi”

Mit tartalmaz?

13 lapos A/3
méretű naptár
szerkesztési ára
A/3-as naptár
nyomdaköltsége

-

„Jó”

- Fél napos fotózás
- minimum 3 helyszín, sok
ruhában, különböző díszletekkel
- 250-350 db nyers kép készül
- sminkes, fodrász – akár 2
különböző smink, 2 különböző haj
- 30 db retusált kép
- videó (digirama) készítése a
retusált képekből
- + összes nyers képet eredeti
méretben átadom (retusálás
nélkül) CD/DVD-n

4 200 Ft/db (10 darab alatti rendelésnél)
52 200 Ft (1 db esetén)
81 000 Ft (10 db esetén)

78 700 Ft (1 db esetén)
107 500 Ft (10 db esetén)

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, illetve a kiszállási/szállítási (utazás) díját Zalaegerszeg és környékén*. Az árak bruttóban értendők.

A ruhákat minden esetben a modellnek kell hoznia.
A fodrászt, és a sminket a modellnek kell intéznie a fotózás előtt. A csomag ára ezt nem tartalmazza, kivéve a „Profi” csomagot. Igényelhető fodrász és sminkes a többi csomaghoz is
felárért.
Lehetőség van a fenti csomagoktól való eltérésre, ilyenkor egyedi árajánlatot adunk az igények függvényében.
Az előleget a fotózáskor fizeti a modell. Ez magának a fotózásnak a díja, melyet az esetleges utólagos kifogások esetében sem áll módunkban visszatéríteni. A fennmaradó összeg az
utómunka és az anyagdíj, mely a kész anyag átvételekor fizetendő.
* A feltüntetett árak Zalaegerszeg és 10 km-es körzetében történő kiszállás árát tartalmazzák. Ennél nagyobb távolságra történő kiszállás díjának elszámolása egyedi megállapodás
szerint történik.
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