VENDULA TYCAROVÁ

photographer

Svatební ceník pro rok 2022

Svatby fotografuji už mnoho let a zažila jsem ty velké i ty úplně nejmenší, tématické s neuvěřitelnou výzdobou i takové, kdy hlavní ozdobou byl úsměv spokojené
nevěsty. Ať už plánujete svatbu jakoukoli, nikdy nezapomeňte, že je to Váš den a měl by být o Vás. A mnohem důležitější než vyladěné menu je Vaše spokojenost a
pohoda. Protože svatba je emotivní událost, je pro mě její focení o zachycení radosti, lásky a emocí. Proto, s výjimkou portrétního focení, zachycuji celý Váš den formou
reportáže, kdy do dění opravdu nijak nezasahuji a jen se snažím být všude, kde se něco děje a vyhledávám emoce a detaily, které dokreslují atmosféru celé svatby.
Pokud je to jen trochu možné, portrétní fotografování se snažím odložit na podvečerní hodiny, kdy bývá lepší světlo a vznikají snímky se zajímavější atmosférou.

Výběr fotografa je hodně důležitá věc. Kromě prstýnků budou vyvolané fotografie nakonec tím jediným hmatatelným, co Vám zůstane jako vzpomínka na Váš den. Kromě
fotografova portfolia, které je pravděpodobně tím úplně prvním kritériem při rozhodování, je také důležitá jeho osobnost. Bude totiž součástí Vaší svatby, bude se kolem Vás
více či méně nenápadně motat celý den a vzájemné sympatie by tam tedy opravdu měly být. K tomu slouží nezávazná předsvatební schůzka. Opravdu nemusíte mít strach se
se mnou sejít a probrat všechny Vaše představy a trochu se poznat.

Fotografování od příprav nevěsty až po první tanec nabízím za 17.000,- Kč.
-

Většinou se toto vše vejde do 8 hodin, ale záleží, jak budete mít připravený program. Vše
je pak o domluvě a organizaci a vždy je lepší to řešit osobně.

-

Příplatek za každou další započatou hodinu je 1.000,- Kč.

-

Cena zahrnuje předsvatební schůzku, kdy společně probereme Vaši představu o fotkách,
programu svatebního dne apod., fotografování dle domluveného rozsahu (líčení, přípravy,
obřad, skupinové foto, portréty novomanželů, hostina, krájení dortu, první tanec...),
úpravy fotografií (barevnost, kompozice, retuše...), 300+ fotografií v elektronické podobě
na USB flash disku a z toho 35 fotografií dle Vašeho vlastního výběru vyvolané ve formátu
13x19 cm.

-

Celou svatbu fotím na dvě paměťové karty, aby nedošlo ke ztrátě dat a samozřejmostí je
záložní fotoaparát.

Zkrácenou variantu fotím za cenu 10.000,- Kč
-

zahrnuje focení obřadu, gratulací, skupinové focení a portréty novomanželů (maximálně 3
hodiny), 100+ fotografií v elektronické podobě na USB flash disku a z toho 35 fotografií dle
Vašeho vlastního výběru vyvolané ve formátu 13x19 cm.

Něco navíc:
-

Luxusní fotokniha (20x30 cm, desky z plátna s gravírováním, plochá vazba, silné listy,
prémiový fotopapír + 4.500,- Kč.

-

Ideální variantou je fotografování spolu s asistentem, který se mnou absolvuje celý Váš
svatební den a pomáhá při organizaci skupinového focení, se svícením nebo stíněním
během portrétního fotografování a hlavně máte záběry ze dvou míst a tudíž nám pak
opravdu nic neunikne. K ceně je v tom případě nutné připočítat 4.000,- Kč.

-

Fotokoutek s hosteskou, která na určeném místě fotokoutek připraví a je hostům k
dispozici, zapůjčí jim instantní fotoaparát nebo je sama vyfotí a fotku ihned předá. V ceně
4.600,- Kč je zapůjčení fotoaparátu Instax mini, 100 ks filmu, rekvizity.

-

Cestovné si neúčtuji při focení v Plzni a Praze. Ostatní lokace 6,50 Kč/ km.
U velmi vzdálených lokací či při zahraničních svatbách přijíždím na místo den předem a je
tedy nutné počítat i s cenou za ubytování.

Kontakty:
Tel.: +420 603 111 741
E-mail: vendula.tycarova@seznam.c

