FOTOGRAF
1.) PORTRETNA FOTOGRAFIJA
PROFESIONALNI PORTRET – OSNOVNI
PAKET………………………………………….. 125 Eur z ddv
Za poslovno ali osebno rabo, za objavo na internetni strani ali za najboljšo profilko na
socialnih omrežjih.
FOTO PREOBRAZBA – POLNI
PAKET…………………………………………………………… 180 Eur z ddv
DRUŽINSKI PAKET ZA
PORTRET………………………………………………………………….. 290 Eur z ddv
2.) PRODUKTNA FOTOGRAFIJA
Fotografiranje produktov, samostojno ali v povezavi z njihovo funkcijo, ljudmi in okolico.
Posebno skrb posvetimo zgodbi in detajlom.
Znesek………………………………………………….…………………….15 Eur – 100
Eur z ddv / fotografijo**
3.) FOTOGRAFIJA DOGODKOV
Fotografiranje produktov, samostojno ali v povezavi z njihovo funkcijo, ljudmi in okolico.
Posebno skrb posvetimo zgodbi in detajlom.
Znesek…………………………………………………….………………….80 Eur do 550
Eur z ddv / dogodek**
4.) ARHITEKTURNA FOTOGRAFIJA – OBJEKTI ZUNAJ IN ZNOTRAJ
Fotografiranje objektov, zunanjost, notranjost, samostojno ali v povezavi z njihovo funkcijo,
ljudmi in okolico.... Posebno skrb posvetimo zgodbi in detajlom. .
Znesek………………………………………………………….………………...150 Eur –
550 Eur z ddv / objekt**

**Cena je okvirna, odvisna od vrste in velikosti produkta, objekta oz. dolžine dogodka ter
zahtevnosti fotografiranja ter želja naročnika. Določi se po dogovoru pred začetkom
sodelovanja.

VIZAŽIST
1.) JUTRANJA SVEŽINA
Znesek…………………………………………………………………………………………
………15 Eur z ddv
VSEBUJE
-osvežitev kože s hidratantno kremo
-odprava nepravilnosti na koži, izenačitev podočnjakov, mozoljčkov…
-rahel poudarek oči
2.) VSAKDANJA DIVA
Znesek…………………………………………………………………………………………
……30 Eur z ddv
VSEBUJE
-osvežitev kože s hidratantno kremo
-odprava nepravilnosti na koži, izenačitev podočnjakov, mozoljčkov…
-podlaga
-conturing oz. oblikovanje obraza
-poudarjene oči in ustnice
3.) VEČERNI GLAM
Znesek…………………………………………………………………………………………
……50 Eur z ddv
VSEBUJE
-oblikovanje make up-a glede na priložnost in izbrana oblačila, svečano ličenje
-osvežitev kože s hidratantno kremo
-odprava nepravilnosti na koži, izenačitev podočnjakov, mozoljčkov…
-podlaga
-conturing oz. oblikovanje obraza
-oblikovanje maske za oči in ustnice

DODATNA PONUDBA: UMETNE TREPALNICE………………………………………10
Eur z ddv
4.) POROČNO LIČENJE
Znesek.....................................................................................................70 Eur z ddv
VSEBUJE
-priprava kože na ličenje
-svečano ličenje v naravnih tonih oz. po želji neveste
-nanos celih ali čopkastih trepalnic
*ličenje se izvaja v studiu ali na terenu, potni stroški niso všteti v ceno, prevoz znotraj
Ljubljanske obvoznice se ne zaračuna.
5.) POSKUSNO POROČNO LIČENJE
Znesek...................................................................................................50 Eur z ddv
VSEBUJE
-pogovor ter svetovanje glede oblikovanja poročnega videza
-ocena kože ter priprava kože na ličenje
-izvedba končnega make upa
*ličenje se izvaja v studiu ali na terenu, potni stroški niso všteti v ceno, prevoz znotraj
Ljubljanske obvoznice se ne zaračuna.
6.) PAKET ‘NEVESTA‘
Znesek..................................................................................................110 Eur z ddv
VSEBUJE
-poskusno ličenje ter poročno ličenje na dan dogodka
*ličenje se izvaja v studiu ali na terenu, potni stroški niso všteti v ceno, prevoz znotraj
Ljubljanske obvoznice se ne zaračuna.
7.) POROČNI PAKET ‘NEVESTA +‘
Znesek...................................................................................................po dogovoru
VSEBUJE
-poskusno ličenje ter ličenje na dan dogodka za nevesto
-svečano ličenje 1 ali več svatinj
*palet se pripravi glede na povpraševanje
**ličenje se izvaja v studiu ali na terenu, potni stroški niso všteti v ceno, prevoz znotraj
Ljubljanske obvoznice se ne zaračuna.

8.) KOMERCIALNO, FILMSKO IN TV LIČENJE
Dnevnica................................................................................................od 150 Eur dalje

9.) OSEBNO SVETOVANJE GLEDE LIČENJA IN NEGE KOŽE................od 50
Eur dalje

KOMPLET EKIPA ZA DOGODEK
FOTOGRAF: od 80 Eur dalje / dogodek, odvisno od dolžine, zahtevnosti dogodka in želja
naročnika
VIDEO SNEMALEC: od 150 Eur dalje / dan, odvisno od dolžine in zahtevnosti dogodka in
želja naročnika
ASISTENT: priprava prostora in tehnična pomoč pri dogodku/fotografiranju: 15 Eur / uro
MENTOR PRI FOTOGRAFIRANJU: pomaga pri postavitivi luči, svetuje glede nastavitev
fotoaparata ter izvedbe fotografiranja od 25 Eur/uro
MODERATOR: vodenje in povezovanje dogodka: od 300 Eur dalje, odvisno od dolžine in
zahtevnosti dogodka in želja naročnika
DJ: izbor in vrtenje glasbe: od 50 Eur do 250 Eur / dogodek, odvisno od dolžine in
zahtevnosti dogodka ter želja naročnika
POGOSTITEV: catering, možnost zdrave hrane, vključene hostese in ekipa za strežbo,
znesek glede na želje naročnika in zahtevnost projekta

Vse cene vsebujejo ddv.
Ljubljana, 1.1.2020
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