Cenník služieb
Svadobná fotograﬁa
fotografujem svadobné portréty a reportáže zo svadieb. Balík obsahuje upravené, retušované
fotograﬁe na DVD a aj v tlačenej podobe v rozmere 18 x 13 cm
Cena balíka: od 150 €
Svadobná fotograﬁa pre náročných
Svadobné fotograﬁe vo forme svadobných kníh - Wedding Book’s

Cena balíka: 700 €

Rande fotenie - pamiatka na celý život
Navyknete si na fotoaparát a na svadbe tak budete pred fotoaparátom obaja pôsobiť uvoľnene a sebaisto.
Fotky nafotené počas rande môžu byť užitočné aj na svadbe a sú vhodné aj na pozvánky pre hostí
Cena balíka: od 60 €
Tehotenská fotograﬁa
Môže mať viac podôb. Nafotená v prirodzenom prostredí alebo v ateliéri. Môže ukazovať celú postavu, len
bruško, alebo vo forme umeleckého aktu. Záleží len na Vás.
Cena balíka: od 20 €
Fotenie novorodencov
Ideálne je domáce prostredie alebo ateliér. Bábätko by malo byť pred fotením napapané ale nie
vyspinkané. K dispozícii máme aj vlastné rekvizity, avšak vítané sú aj Vaše vlastné a obľúbené bábätkom.
Cena balíka: od 20 €
Detské a rodinné fotograﬁe
Ideálne pre zachovanie spomienok pre seba a vašich blízkych.

Cena balíka: od 12 €

Jemné akty
Neviete aký darček zvoliť pre svoju drahú polovičku? A čo tak spojiť trochu odvahy s kreativitou a skúsiť
jemné umelecké akty vo forme fotograﬁí, alebo fotoknihy.
Cena balíka: od 50 €
Rôzne spoločenské podujatia, rodinné akcie, krst detí, ﬁremné akcie
Maturitné oznámenia
Fotografovanie + vlastný výber, 3 ks fotograﬁí na tablo + 50 ks na oznámenia
Stužková / Venček
Celý priebeh na DVD

Cena balíka: od 50 €

Cena balíka: 17,50 €

Cena na osobu: od 6 €

Tlač fotograﬁí z USB, CD a iných nosičov
Cena: od 0,12 €

Foto Kalendáre, nástenný A4
Cena: od 11,95 €

Foto na plátno
Cena: od 19,95 €

Foto obraz na penovej platni
Cena: od 19,95 €

Foto obraz pod akrylovým sklom
Cena: od 19,95 €

Foto zošit
Cena: od 7,95 €

Foto kniha veľkosti A4
Cena: od 19,95 €

Dekoračné predmety
Cena: od 10 €

Adresa: Námestie baníkov 1, 048 01, Rožňava
E-mail: erikafotostudio@gmail.com
Tel.: kontakt: +421 948 390 013

