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Balík XL - svadobné fotenie v trvaní max 15 hodín

1070 eur

• 2 fotografi na svadbe.

• Fotenie pokrýva prípravy od 10:00 hod, portréty, obrad, skupinové fotenia, hostina do 01:00 hod.

• Cca 30 retušovaných portrétových fotografií plus 700+ upravených reportážnych fotografií v digitálnej 

podobe.

• Luxusná fotokniha vo formáte 20x20cm, rozsah 50str.

• Odovzdanie na USB kľúči v elegantnom balení.

• 70 ks tlačených fotografií formátu 13x18cm.

• Pre uvoľnenejšie svadobné portréty predsvadobné rande fotenie v cene balíka.

Balík L - svadobné fotenie v trvaní max 15 hodín

950 eur

• 2 fotografi na svadbe.

• Fotenie pokrýva prípravy od 10:00 hod, portréty, obrad, skupinové fotenia, hostina do 01:00 hod.

• Cca 30 retušovaných portrétových fotografií plus 700+ upravených reportážnych fotografií v digitálnej 

podobe.

• Odovzdanie na USB kľúči v elegantnom balení.

• 70 ks tlačených fotografií formátu 13x18cm.

• Pre uvoľnenejšie svadobné portréty predsvadobné rande fotenie v cene balíka.



Balík M - svadobné fotenie v trvaní max 12 hodín

850 eur

• 2 fotografi na svadbe.

• Fotenie pokrýva prípravy od 10:00 hod, portréty, obrad, skupinové fotenia, hostina do 22:00 hod.

• Cca 30 retušovaných portrétových fotografií a 500+ upravených reportážnych fotografií v digitálnej podobe.

• Odovzdanie na USB kľúči v elegantnom balení. 

• 50 ks tlačených fotografií formátu 13x18cm.

Balík S – svadobné fotenie v trvaní max 10 hodín

720 eur

• 2 fotografi na svadbe.

• Fotenie pokrýva prípravy od 10:00 hod, portréty, obrad, skupinové fotenia, hostina do 20:00 hod.

• Cca 30 retušovaných portrétových a 350+ upravených reportážnych fotografií v digitálnej podobe.

• Odovzdanie na USB kľúči v elegantnom balení.

• 30 ks tlačených fotografií formátu 13x18cm.



Balík XS - svadobné fotenie v trvaní max 4 hodín

430 eur

• 1 fotograf

• Fotenie pokrýva svadobné portréty, obrad, gratulácie a skupinové fotenia hneď po obrade.

• Cca 30 retušovaných portrétových fotografií a cca 150 upravených reportážnych fotografií v digitálnej

podobe.

• Odovzdanie na USB kľúči v elegantnom balení. 

• Rezervácia termínu možná nie skôr ako 1 mesiac pred svadbou.

Portrétové párové svadobné fotenie

300 eur

• 1 fotograf

• Fotenie pokrýva portrétové párové svadobné fotenie v trvaní max 2 hodín.

• Cca 35 retušovaných portrétových fotografií v digitálnej podobe.

• Odovzdanie na USB kľúči v elegantnom balení.

• Rezervácia termínu možná nie skôr ako 1 mesiac pred svadbou.



Každá ďalšia začatá hodina fotenia 55 eur.
Cestovné náklady 0,60 eur / km (z Budmeríc).
Záloha za rezerváciu termínu 150 eur.
Fotografie pripravené na odovzdanie do 20 – 25 pracovných dní v závislosti od objemu práce.
Fotenie svadobných portrétov v iný ako svadobný deň 100 eur (platné ak beriete balík S, M, L alebo XL).



Možnosť doobjednať:

Luxusné svadobné fotoknihy*
30x30cm art & creative 40 str. od 255 eur
30x30cm art & creative 50 str. od 275 eur
30x30cm art & creative 60 str. od 295 eur

Basic svadobné fotoknihy*
30x30cm basic 40 str. od 135 eur
30x30cm basic 50 str. od 155 eur
30x30cm basic 60 str. od 175 eur

Rodičovské fotoknihy v rozmere 20x20cm od 85 eur*

Vzorky týchto produktov Vám radi ukážeme pri osobnom stretnutí
* Zmena cien vyhradená, keďže ide o produkty od subdodávateľov.



Povedali o nás …

Profesionálny a zodpovedný prístup sú synonymami pre krásne fotografie Andrei a Tomáša.

Simona a Pavol

Prácu Andrei a Tomáša sme sledovali už dlhšie, ich tvorba sa nám veľmi páčila a preto sme sa rozhodli, aby nám
zvečnili náš svadobný deň. Bola to ta najlepšia voľba, nielen pre ich profesionálny prístup, ale aj príjemnú
atmosféru, ktorú pri fotení vytvorili. Výsledkom sú nádherné fotky, ktoré sme mali už dva týždne po svadbe a
tiež sme si nechali zostaviť aj náš svadobný album. Určite by sme ich odporučili aj ďalším svadobným párom.
My sami by sme sa pre nich rozhodli znova.

Lenka a Matej

S prácou sme boli nadmieru spokojní, fotky boli krásne, ako fotografku Andreu vrelo odporúčam.

Natally a Juraj

Boli sme maximálne spokojní, lepšie sme si vybrať nemohli. Andrea a Tomáš sú úžasní, príjemní a ústretoví
ľudia s perfektnými nápadmi.

Tina a Martin

Andrea, spolu s Tomášom tvoria zohraný tím, kde výsledky vždy stoja zato. Vážim si ich profesionálny prístup.
V ich fotkách je vidieť radosť, lásku, cit ... vidno, že to nie je pre nich iba práca, ale, že ich to aj vnútorne napĺňa.

Ďakujeme obom ešte raz, že ste náš veľký deň urobili ešte krajším a že máme úžasnú pamiatku.

Martina a Matej
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