FOTO STORITVE
1.) PORTRETNA FOTOGRAFIJA
PROFESIONALNI PORTRET – OSNOVNI PAKET………………………………………….. 125 Eur
Za poslovno ali osebno rabo, za objavo na internetni strani ali za najboljšo profilko na
socialnih omrežjih.
Vsebuje:*
-profesionalen make up za eno osebo
- studijsko fotografiranje z asistentom
- izbiro in obdelavo ene končne fotografije
FOTO PREOBRAZBA – POLNI PAKET……………………………………………………………..180
Eur
Postani princesa ali superjunak za en dan. Make up mojstrica, ustvarjalni frizer, vrhunska
stilistka in odlična fotografinja poskrbijo za zvezdniško izkušnjo. Pred zabavo za rojstni
dan, pred maturanstkim plesom, dekliščino… Pridi vna postajo navdiha, kjer poskrbimo
za ultimativen videz tebe in tvojih prijateljev / prijateljic, za v trajni spomin pa naredimo še
profi 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 PORTRET…………………………………………………………………290 Eur
Vsebuje:*
-studijsko fotografiranje z asistentom
-večerni make up za štiri osebe, dva odrasla in do dva otroka
-izbiro in obdelavo dveh končnih fotografij
*DODATNA PONUDBA:
OBLIKOVANJE PRIČESKE
Hitro……………………………………………………………………………………………………………...…20 Eur
Na lepše..…………………………………………………………………………………………………..…....50 Eur
Večerni glamur………….………………………………………………………………………………..…….70 Eur

OBLAČILA – ‘STAJLING’
Večerni red carpet…………………………………………………………………………………………….80 Eur
Dnevni smart casual…………………………………………………………………………………………..50 Eur
DODATNE FOTOGRAFIJE v digitalni obliki za trajno uporabo……… …………..….37 Eur / slika
TISK IN OKVIRJANJE FOTOGRAFIJ ……………………..Po dogovoru in glede na želje stranke.

2.) PRODUKTNA FOTOGRAFIJA
Fotografiranje produktov, samostojno ali v povezavi z njihovo funkcijo, ljudmi in okolico.
Posebno skrb posvetimo zgodbi in detajlom.
Znesek………………………………………………….…………………….20 Eur – 100 Eur / fotografijo**

3.) FOTOGRAFIJA DOGODKOV
Fotografiranje produktov, samostojno ali v povezavi z njihovo funkcijo, ljudmi in okolico.
Posebno skrb posvetimo zgodbi in detajlom.
Znesek…………………………………………………….………………….90 Eur do 550 Eur / 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 – 350 Eur / 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.

LIČENJE
1.) JUTRANJA SVEŽINA
Znesek…………………………………………………………………………………………………………..15
Eur

VSEBUJE
-osvežitev kože s hidratantno kremo
-odprava nepravilnosti na koži, izenačitev podočnjakov, mozoljčkov…
-rahel poudarek oči

2.) VSAKDANJA DIVA
Znesek………………………………………………………………………………………………………….30
Eur
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
VSEBUJE
-oblikovanje make up-a glede na priložnost in izbaran oblačila
-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

OBLIKOVANJE PRIČESKE
Hitro……………………………………………………………………………………………………………...…20 Eur
Na lepše..…………………………………………………………………………………………………..…....50 Eur
Večerni glamur………….………………………………………………………………………………..…….70 Eur

STAJLING
Večerni red carpet…………………………………………………………………………………………….80 Eur
Dnevni smart casual…………………………………………………………………………………………..50 Eur
FOTOGRAFIRANJE
Portretno fotografiranje za poslovni ali osebni portret.

NAJEM IN ORGANIZACIJA EKIPE ZA DOGODEK
Organizirate dogodek? Naj vam pomagamo. Pripravimo vse na ključ. Lahko pa vam zadeve
vsaj olajšamo, s pomočjo naše ekipe. Na voljo za najem v paketu ali posamično.
FOTOGRAF
- foto dogodka: 90 Eur do 450 Eur / dogodek, odvisno od dolžine in zahtevnosti dogodka
in želja naročnika
VIDEO SNEMALEC
- video dogodka: 150 Eur do 600 Eur / dan, odvisno od dolžine in zahtevnosti dogodka in
želja naročnika
LIČENJE
- vsakdanja diva: 30 Eur, jutranji poljub sonca: 15 Eur, večerni glam: 65 Eur
OBLIKOVANJE PRIČESKE
- hitro: 20 Eur, na lepše: 50 Eur, večerni glamur: 70 Eur
STAJLING
- dnevni smart casual: 50 Eur – 80 Eur, večerni red carpet: 80 Eur – 150 Eur
ASISTENT
-priprava prostora in pomoč pri dogodku: 25 Eur / uro
POGOSTITEV
-catering, opcija zdrave hrane, vključene hostese in ekipa za strežbo,, znesek glede na
želje naročnika in zahtevnost projekta
MODERATOR
- vodenje in povezovanje dogodka: 100 – 500 Eur, odvisno od dolžine in zahtevnosti
dogodka in želja naročnika
DJ
- izbor in vrtenje glasbe: 50 Eur do 250 Eur / dogodek, odvisno od dolžine in zahtevnosti
dogodka ter želja naročnika
HOSTESE
- prisotnost na dogodku: 10 do 30 Eur / h, odvisno od dolžine in zahtevnosti dogodka ter
želja naročnika

NAJEM TEHNIČNO – USTVARJALNE EKIPE
GRAFIČNA PODOBA – celostna grafična podoba, oblikovanje logotipa, letaka, vizitke,
plakata, kataloga, spletne strani, prezentacije…
RAČUNALNIŠKA 2D IN 3D ANIMACIJA – prezentacije, izris in animacija promocijskih
videov, risanih in animiranih serij za otroke,…
POSTPRODUKCIJA FOTOGRAFIJ – profesionalna obdelava fotografij, vizualne
kompozicije…
KALIBRACIJA ZASLONOV – kalibracija računalniških zaslonov, tv ekranov, sistemov za
tisk…
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