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CENOVÁ PONUKA PRE



PONUKA VIZUÁLNYCH SLUŽIEB :

FOTOGRAFIA / PRODUKTOVÁ FOTOGRAFIA
          CENA  
Malý produkt pol deň:       od 800 €   
Veľký produkt  celý deň:      od 1000 €   
Technické zabezpečenie      od 600
Možnosť dokúpenia fotografie:     od 60 €/kus

Ceny sú orientačne nakoľko ku každému projektu pristupujeme individuálne. 

FOTOGRAFIA / BUSINESS PORTRÉT
          CENA        
Portrét ateliér jedna osoba:      od 120 €
Techniké zabezpečenie  :     od 150 € 
Možnosť dokúpenia fotografie:     od 60 €/kus

Ceny sú orientačne nakoľko ku každému projektu pristupujeme  individuálne.

FOTOGRAFIA ARCHITEKTÚRY
          CENA        
Obhliadka:        od 120 €
Celodenné fotenie:       od 1600 €
Možnosť dokúpenia fotografie:     od 60 €/kus

Ceny sú orientačne nakoľko ku každému projektu pristupujeme  individuálne.
 
KRÁTKE VIDEO/ GIF
          CENA        
Kameramanská práca, technika:     od 500 €
Postprodukcia, strih:       od 200 € 

Ceny sú orientačne nakoľko ku každému projektu pristupujeme  individuálne. 

    
     

PONUKA VIZUÁLNYCH SLUŽIEB :

FOTOGRAFIA / PRODUKTOVÁ FOTOGRAFIA
          CENA  
Malý produkt pol deň:       od 800 €   
Veľký produkt  celý deň:      od 1000 €   
Technické zabezpečenie      od 600
Možnosť dokúpenia fotografie:     od 60 €/kus

Ceny sú orientačne nakoľko ku každému projektu pristupujeme individuálne. 

FOTOGRAFIA / BUSINESS PORTRÉT
          CENA        
Portrét ateliér jedna osoba:      od 120 €
Techniké zabezpečenie  :     od 150 € 
Možnosť dokúpenia fotografie:     od 60 €/kus

Ceny sú orientačne nakoľko ku každému projektu pristupujeme  individuálne.

FOTOGRAFIA ARCHITEKTÚRY
          CENA        
Obhliadka:        od 120 €
Celodenné fotenie:       od 1600 €
Možnosť dokúpenia fotografie:     od 60 €/kus

Ceny sú orientačne nakoľko ku každému projektu pristupujeme  individuálne.
 
KRÁTKE VIDEO/ GIF
          CENA        
Kameramanská práca, technika:     od 500 €
Postprodukcia, strih:       od 200 € 

Ceny sú orientačne nakoľko ku každému projektu pristupujeme  individuálne. 

    
     

PONUKA VIZUÁLNYCH SLUŽIEB :

FOTOGRAFIA / PRODUKTOVÁ FOTOGRAFIA
          CENA  
Malý produkt pol deň:       od 800 €   
Veľký produkt  celý deň:      od 1000 €   
Technické zabezpečenie      od 600
Možnosť dokúpenia fotografie:     od 60 €/kus

Ceny sú orientačne nakoľko ku každému projektu pristupujeme individuálne. 

FOTOGRAFIA / BUSINESS PORTRÉT
          CENA        
Portrét ateliér jedna osoba:      od 120 €
Techniké zabezpečenie  :     od 150 € 
Možnosť dokúpenia fotografie:     od 60 €/kus

Ceny sú orientačne nakoľko ku každému projektu pristupujeme  individuálne.

FOTOGRAFIA ARCHITEKTÚRY
          CENA        
Obhliadka:        od 120 €
Celodenné fotenie:       od 1600 €
Možnosť dokúpenia fotografie:     od 60 €/kus

Ceny sú orientačne nakoľko ku každému projektu pristupujeme  individuálne.
 
KRÁTKE VIDEO/ GIF
          CENA        
Kameramanská práca, technika:     od 500 €
Postprodukcia, strih:       od 200 € 

Ceny sú orientačne nakoľko ku každému projektu pristupujeme  individuálne. 

    
     Dňa 13/10/2022
Ponuka platí do 31.12.2022
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