laura kovanska photography
ceník
Profesionální portrétové fotografie v editorial stylu od vysoce zkušené
komerční fotografky pravidelně publikující ve VOGUE Italia, INSPIRE
Magazine a dalších zahraničních i českých módních magazínech.
Klademe velký důraz na výslednou kvalitu, která odpovídá vysokým
požadavkům a normám profesionální portrétové fotografie v zahraničí.

Reprezentativní portrét by Laura Kovanska
/ 60min focení / styling - dle dohody / pokročilá retuš / High res Foto + web size foto via
email / lokace dle dohody - doprava po Praze zdarma / 1 ks tištené fotografie ve
formátu A4 v dárkovém balení - zaslání doporučeně Českou poštou zdarma /
Ideální pro jednotlivce, kteří chtějí dokonalý portrét pro business účely, či CV bez
vynaložení zbytečných finančních i časových přostředků navíc. Lze zakoupit formou
dárkového poukazu.

90 EURO / 2.450,- Kč

Kolekce 3 fotografií by Laura Kovanska
/ 120min focení / styling - dle dohody / pokročilá retuš / High res Foto + web size foto
via email / lokace dle dohody - doprava po Praze zdarma, pronájem atelieru v ceně /
3ks tištěných fotografií ve formátu A4 v dárkovém balení - zaslání doporučeně Českou
poštou zdarma /
Skvělá volba pro ty jež hledají variantu kombinace portrétů pro různé využití. Tento
balíček není limitovaný počtem fotografovaných osob. Lze zakoupit formou dárkového
poukazu.

240 EURO / 6.550,- Kč

Kolekce 7 fotografií by Laura Kovanska
/ 180min focení / lokace dle dohody - doprava po Praze zdarma, pronájem ateliéru v
ceně / 2x styling / 2x MakeUp / 2x vlasový styling / pokročilá retuš / High res Foto +
web size foto na USB flash disk / 7 ks tištěných fotografií ve formátu A4 v dárkovém
balení - zaslání doporučeně Českou poštou zdarma/
Doporučujeme všem kteří mají zájem o kompletní sadu profesionálních fotografií. Tento
balíček není limitovaný počtem fotografovaných osob.Lze zakoupit formou dárkového
poukazu.

390 EURO
12.750,- Kč

Exkluzivní set 13 fotografií by Laura Kovanska
/ od 360 minut focení / lokace dle dohody - doprava po Praze zdarma, pronájem
ateliéru v ceně / 3x styling / 3x MakeUp / 3x vlasový styling / pokročilá retuš / High res
Foto + web size foto USB flash disk / 13 ks tištěných fotografií ve formátu A4/ fotokniha
ve formátu A4, nebo kalendář ve formátu A3 v ceně - zaslání v dárkovém balení
doporučeně Českou poštou zdarma /
Doporučujeme všem kteří mají zájem o kompletní profesionální fotografické služby.
Nezáleží na místě, času, či Vašich nárocích. Vhodné zejména pro editorial - fashion/
lifestyle/style, svatební portréty, model-booky, kalendáře, či firemní prezentace. Tento
balíček není limitovaný počtem fotografovaných osob.Lze zakoupit formou dárkového
poukazu.

620 EURO
17.990,- Kč

Fotobalíčky jsou ideální kombinací služeb a garantují komplexní řešení za
využití veškerého potenciálu produkčního týmu Laury Kovanské.

Společenské akce / Večírky, oslavy, happenigy, promoce, openingy,
festivaly, svatby /
Zdokumentujeme Vaši společenskou akci. Nebojíme se žádných oslav a večírků,
ať firemních, či soukromých. Zachování naprosté profesionality a diskrétnosti je
samozřejmostí.

Celodenní focení
/ 480 min / 100-200 ks / postproces / základní retuš / High res foto + websize foto via
email / doprava po Praze /

690 EURO
18.900,- Kč

Půldenní focení
/ 240 min / 50-100 ks fotografií / základní retuš / High res foto + websize foto via
email / doprava po Praze /

360 EURO
9.900,- Kč

Jednotlivé služby:
Hodinová sazba fotografa

65 EURO
1.800,- Kč
Ateliér - hodinová sazba
18 EURO
500,- Kč

Foto-Asistent - jednorázový poplatek
35 EURO
950,- Kč
Fotografie / objednávka k hodinové sazbě / základní retuš / high res foto / web size
foto/

24 EURO
650,- Kč
Dodatečné úpravy fotografie / základní retuš, změna velikosti atd.

10 EURO
270,- Kč
Pokročilé úpravy fotografie / pokročilá retuš / oprava grafických úprav cizích fotegrafií
atd.
20 EURO
540,- Kč
Focení o víkendu / focení po 22. hodině - jednorázový příplatek

25 EURO
690,- Kč
Doprava po území hl. m. Prahy - jednorázový poplatek

20 EURO
550,- Kč
Doprava po území ČR

30 CENT / km
8,- Kč / km

HAIR & MAKEUP & STYLING / služby profesionálního vizážisty, či stylisty /

ceny se řídí dle ceníku našich smluvních vizážistů a stylistů - na dotaz

Ceny jsou uvedené bez daně. Nejsme plátci DPH. Změny cen vyhrazeny. Ceny jsou smluvní.
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