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CENÍK produktové fotografie

platný od 1. 1. 2017

Nearanžovaná produktová fotografie
Počet produktů

Cena za 1 foto

1–3

150 Kč

4–10

120 Kč

10–20

100 Kč

21 a více

80 Kč

Aranžovaná produktová fotografie
Počet produktů

Cena za 1 foto

Poznámka

1–3

250 Kč

4–10

220 Kč

10–20

200 Kč

21 a více

180 Kč

K cenám fotografie se
v případě použití připočítává
potřebný materiál k provedení
aranží, který bude účtován
v nákladech na jeho pořízení.

V případě kombinace aranžované a nearanžované fotografie se množství produktů sčítá a cena je pak stanovena dle příslušného pásma. Např. pokud požadujete vyfotit 2
fotografie aranžované a 5 fotografií bez aranže, pak se cena stanovuje pro oba typy
fotografie v příslušných souhrnných množstevních pásmech, tzn. v tomto příkladu
v pásmech 4–10. Počet produktů pro výpočet ceny se bere v rámci jedné zakázky.

Vyzvednutí a zpětné předání produktů k focení
Vyzvednutí a zpětný odvoz produktů v rámci Č. Budějovic paušálně TAM/ZPĚT 100 Kč
(pokud velký objem produktů vyžaduje více jízd, pak se paušál násobí jejich počtem), v případě mimoměstského vyzvednutí/předání cena 12 Kč/km. Produkty je možné
také dovézt i vyzvednout osobně nebo zaslat prostřednictvím jakéhokoliv dopravce.
Zaslání produktů zpět prostřednictvím dopravce bude účtováno v nákladech na jejich
odeslání (tj. cesta na depo dopravce a zpět + cena dopravce).

Technické parametry fotografie
Rozlišení: 6 000 × 4 000 px tzn. při převodu na 300 dpi je rozměr 508 × 338 mm
Barevný režim: RGB (v případě požadavku převod do CMYK ZDARMA)
Formát souboru: JPEG, TIFF
Způsob předání: CD/DVD disk (cena 25 Kč), nahrání na FTP zákazníka (ZDARMA)
V případě požadavků zákazníka lze vytvořit ořezové cesty produktů, montáže, retuše, atd. (cena 400 Kč/hod.), nebo kompletní zapracování do letáků, katalogů, atd.
vč. tisku – dodávka na klíč (cena na základě individální kalkulace).

Uvedené ceny jsou bez DPH 21 %.

