Nabídkový list - fotografování maturitních plesů

FOTOGRAFOVÁNÍ MATURITNÍCH PLESŮ
Dovoluji si Vám nabídnout zhotovení kompletní fotoreportáže z průběhu maturitního plesu ve
špičkové kvalitě za pomoci profesionální fotografické techniky firmy Nikon. Služba standardně
zahrnuje:
PŘED PLESEM
−
účast fotografa na nácviku slavnostního nástupu a šerpování před samotným plesem,
−
detailní konzultace časového harmonogramu plesu,
−
fotografování momentek z nácviku.
V DEN PLESU
−
cca hodinu před začátkem plesu začínám fotografováním příchodu hostů dle domluveného
harmonogramu až po půlnoční překvapení,
−
společná fotografie,
−
před započetím hlavního programu a v jeho přestávkách individuální fotografování
jednotlivců a skupinek.
Každý maturant obdrží 5 fotografií formátu 10 x 15 cm (upravené), společnou fotografii celé třídy
velikosti A4 (retuš, vložený text, rám) a potištěné DVD v plastovém obalu se všemi záběry
(upravenými, připravenými k tisku) ve dvou velikostech:
−
pro tisk v plném rozlišení 7360 x 4912 pixelů (lze tisknout do formátu A2 při rozlišení 300
DPI),
−
pro webovou prezentaci s delší stranou 1150 pixelů.
Počet záběrů závisí na počtu maturantů a programu plesu (cca 400 – 1000).
Paušální cena za fotografování maturitního plesu je 6000 Kč (do 30 maturantů, nad tento počet 270
Kč/osoba). Při podepsání smlouvy a složení zálohy do 30. listopadu dostanete slevu 15%.
SPECIÁLNÍ NABÍDKA
Fotografování plesu dvěma fotografy, které vám zaručí, že na maturitním plese bude zachycen každý
důležitý okamžik, dokonce hned ze dvou pohledů. Výhodou této nabídky je, že klíčové okamžiky plesu,
především šerpování, budou zachyceny ze dvou pohledů, dvěma fotografy s osobitým stylem.
Nezanedbatelným faktem je větší možnost věnovat se Vašim individuálním přáním, zakázkové
portrétní fotografii, focení skupinek, atd. Dopřejte si nezapomenutelné fotografie z Vaší první velké
společenské akce. Vřele doporučuji!
Paušální cena za fotografování maturitního plesu dvěma fotografy je 8900 Kč (do 30 maturantů, nad
tento počet 270 Kč/osoba). Při podepsání smlouvy a složení zálohy do 30. listopadu dostanete slevu
15%.
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Nad rámec výše specifikované nabídky je možno individuálně dohodnout další služby. Samozřejmostí
je možnost přiobjednat tisk fotografií až do formátu A2! Dále nabízím vytvoření webové galerie, kde
budou Vaše fotografie vystaveny po dobu 1 roku. Galerie může být veřejná, chcete-li ovšem omezit
možnost prohlížení na své přátele, bude vstup chráněn heslem. Chcete si vychutnat jedinečné
okamžiky Vašeho velkého dne vytištěné na kvalitním papíře? Chcete obdarovat své prarodiče a
věnovat jim trvalou upomínku na své milované vnouče? Řešením je fotokniha, jejíž výrobu Vám rád
zajistím.
CENÍK DOPLŇKOVÝCH SLUŽEB
reportážní fotografování nad základní rozsah
retuš
tisk fotografie formátu 10 x 15 cm
(Epson 225 g/m2)
tisk fotografie formátu 13 x 18 cm
(Epson 225 g/m2)
tisk fotografie formátu A4
(Epson 225 g/m2)
tisk fotografie formátu A3
(Canon 240 g/m2, mat/lesk)
tisk fotografie formátu A2
(Canon 240 g/m2, mat/lesk)
Větší formáty, tisk na jiné materiály, adjustaci na plastové Kapa desky, či na
hliníkový sendvič Dibond popř. rámování lze domluvit individuálně.
další kopie DVD s potiskem
webová galerie (limit 50 MB dat)
doprava v okresech Nymburk, Kolín, Mladá Boleslav, Kutná Hora, Havlíčkův Brod,
Chrudim, Pardubice, Praha – Východ, Mělník a po celém území hlavního města Prahy
doprava mimo tuto oblast

600 Kč/h
130 Kč/ks
10 Kč/ks
18 Kč/ks
60 Kč/ks
250 Kč/ks
500 Kč/ks

60 Kč/ks
600 Kč/rok
zdarma
8 Kč/km

ZPRACOVÁNÍ A ODEVZDÁNÍ ZAKÁZKY
Zpracování tak velkého objemu fotografií, má-li být výsledek dokonalý, je značně časově náročné.
Především retuš vyžaduje pečlivost, trpělivost a spoustu času, je nutno si s tím zkrátka „vyhrát“.
Kompletní zakázka je tudíž zpracována a odevzdána do 15 pracovních dní od konání plesu (platí pro
rozsah standardní nabídky, individuální objednávky budou řešeny zvlášť). Za každý pracovní den navíc
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z ceny zakázky (vše je ošetřeno ve
smlouvě o dílo).
OBJEDNÁNÍ FOTOGRAFOVÁNÍ MATURITNÍHO PLESU
Nejprve prosím vyplňte kontaktní formulář (http://www.ot-photography.net/nabidka.html), popř. mě
kontaktujte telefonicky nebo e-mailem a sdělte mi termín Vašeho maturitního plesu. Pokud mi termín
nebude kolidovat s již dohodnutou zakázkou, můžeme přejít k dalšímu kroku, což je podpis smlouvy o
dílo. Ve smlouvě bude přesně specifikován rozsah zakázky, termín focení, termín odevzdání zakázky,
atd. a především pevná cena. Při podpisu smlouvy o dílo odběratel zaplatí zhotoviteli zálohu ve výši
20% z ceny zakázky v hotovosti. Doplňkové služby nejsou předmětem smlouvy, řeší se ad hoc.
Fotografie jsou archivovány po dobu 10 let, je tedy možno kdykoli přiobjednat jejich tisk.

tel.: +420 777 547 092
e-mail: ticonnb@gmail.com
web: www.ot-photography.net

