
laura kovanska photography 

ceník 2016 - 2020

Reklamní fotografie

Hodinová sazba Laura Kovanska

65 EUR / 1.800,- Kč 

 
Postproces reklamní fotografie a práva k užití díla / objednávka k hodinové sazbě / 
hi-end retuš / high res foto / web size foto/  k reklamnímu online užití 

24 EUR / 650,- 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 ČR 

0.3 EUR / km // 8,- Kč / km 

Produční práce ( hodina ) 

20EUR // 500 Kč

HAIR & MAKEUP & STYLING / služby profesionálního vizážisty, či stylisty / 
ceny se řídí dle ceníku našich smluvních vizážistů a stylistů - na 
dotaz.

Eventy ( komerční, privátní ) 
 

Celodenní focení 

/ 480 min / 150-200 ks / postproces / základní retuš / High res foto + websize foto 
via email / doprava po Praze / 

690 EUR / 18.900,- Kč 

Půldenní focení 

/ 240 min / 70-100 ks fotografií / základní retuš / High res foto + websize foto via 
email / doprava po Praze / 

360 EUR / 9.900,- Kč 



Privátní  klientela

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 EUR / 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 EUR / 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 EUR / 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 rodinné portréty 
v domácím prostředí, svatební portréty, model-booky, kalendáře, či firemní 
prezentace. 

Tento balíček není limitovaný počtem fotografovaných osob.Lze zakoupit formou 
dárkového poukazu. 

620 EUR / 17.990,- Kč 

Nejsme plátci DPH. Změny cen vyhrazeny. Ceny jsou smluvní. 

(c) Laura Kovanska Production, zastoupená Mgr. Hanou Šottníkovou 2008 - 2020 
IČ: 04782623 


