
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

FOTO STORITVE 
 
 
PROFESIONALEN PORTRET - OSNOVNI PAKET = 125 Eur z ddv / osebo 
 
Za poslovno ali osebno rabo, za objavo na internetni strani ali za najboljšo profilko na 
socialnih omrežjih. 
 
-studijski foto termin 
-izbira in obdelava fotografij 
-profesionalen dnevni make up za eno osebo 
-1 končna fotografija  
 

PROFESIONALEN PORTRET - EKSTRA PAKET = 560 Eur z ddv / osebo 
 
-osnovni paket plus 
-frizer (oblikovanje dveh večernih frizur)   
-maskerka (oblikovanje dveh večernih make up videzov) 
-5 končnih fotografij  
 

PROFESIONALEN PORTRET – EKSKLUZIVEN PAKET = 920 Eur z ddv / osebo 
 
-ekstra paket plus 
-stilistka (oblikovanje treh stajlingov) 
-10 končnih fotografij 

 
SKUPINSKA FOTO PREOBRAZBA – POLNI PAKET = 180 Eur z ddv  / osebo 
 
Vizažistka, ustvarjalni frizer, vrhunska stilistka in odlična fotografinja poskrbijo za zvezdniško 
izkušnjo. Pred zabavo za rojstni dan, pred maturanstkim plesom, dekliščino…  Pridite na 
postajo navdiha, kjer poskrbimo za ultimativen videz tebe in tvojih prijateljev / prijateljic, za 
v trajni spomin pa naredimo še profesionalno skupinsko fotografijo. 
 
 
 
 



Vsebuje: 
-studijsko fotografiranje z asistentom  
-večerni make up za dve osebi 
-oblikovanje večerne pričeske 
-izbira in stajling oblek 
-izbira in obdelava dveh končnih fotografij 
 

DRUŽINSKI PAKET ZA NAJLEPŠI SPOMIN = 290 Eur z ddv / družino* 
 
Vsebuje: 
-studijsko fotografiranje z asistentom  
-večerni make up za družino*, ki šteje štiri osebe, dva odrasla in do dva otroka 
-izbiro in obdelavo dveh končnih fotografij 
 
DODATNA PONUDBA 
- k vsakemu paketu se lahko dokupijo dodatne slike = 42 Eur z ddv / fotografijo 
- najem dodatne ekipe – ličenje, frizura, stajling, asistent… 
- tisk in okvirjanje fotografij 
- foto in video zakulisja 
- DJ na slikanju 
- pogostitev z zdravo prehrano na snemanju 
 

PRODUKTNA FOTOGRAFIJA = 15 Eur – 100 Eur z ddv / fotografijo** 
 
Fotografiranje produktov, samostojno ali v povezavi z njihovo funkcijo, ljudmi in okolico. 
Posebno skrb posvetimo zgodbi in detajlom.  
 

FOTOGRAFIRANJE DOGODKOV = 80 Eur do 550 Eur z ddv / dogodek**  
 
Fotografiranje produktov, samostojno ali v povezavi z njihovo funkcijo, ljudmi in okolico. 
Posebno skrb posvetimo zgodbi in detajlom.  
 

ARHITEKTURNA FOTOGRAFIJA = 150 Eur – 550 Eur z ddv / objekt** 
 
Fotografiranje objektov, zunanjost, notranjost, samostojno ali v povezavi z njihovo funkcijo, 
ljudmi in okolico.... Posebno skrb posvetimo zgodbi in detajlom.  
 
**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. 
 
Vse cene vsebujejo ddv. 
Ljubljana, 19.2.2019 
 

STUDIO ŽELEZNA – Postaja navdiha - www.zelezna.si  
Železna 16, 1000 Ljubljana, +386 (0)51 48 90 18, info@zelezna.si 

http://www.zelezna.si/

