Ceník pro Foto-budku
Platí od 1. 11. 2015

Basic

Standard

Wedding

Extra

Foto-budka Vám bude k službám
Online přenos na Facebook *
Tisk fotografií 10×15 cm
Originální šablona tisku
Veselé rekvizity
Tématické pozadí
Uzavřená webová galerie
Doprava ČR v ceně

2 hodiny
ANO
–
–
–
–
–
–

3 - 4 hodiny
ANO
300 fotografií
ANO
ANO
ANO
–
–

3 - 4 hodiny
ANO
300 fotografií
ANO
ANO
ANO
–

5 hodin
ANO
bez omezení
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO

Cena

2.700,-

7.600,-

7.600,-

13.700,-

* Online přenos fotografií na Facebook je možný pouze v případě dostupného připojení přes wi-fi v místě
konání akce. V případě že není dostupné, provedeme přenos po skončení akce.
Originální šablona tisku může nést logo, název akce a datum. Požadované informace a grafické podklady mi prosím zašlete alespoň týden před akcí. Veselé rekvizity zahrnují například klobouky, kníry, brýle, tabulky a křídy, atp.
Na přání je možné vyrobit rekvizity podle Vašeho zadání.

Doplňkové služby ke všem základním programům:
Každá další hodina navíc ............................................................
Balíček 100 fotografií 10×15 cm: ..............................................
Originální pozadí: .........................................................................
Veselé rekvizity: ...........................................................................
Výroba originálních rekvizit (s logem firmy apod.): ...................
Výroba pozadí podle vašich požadavků (130 x 210 cm) ..........
Uložení na CD: .............................................................................
Příplatek za provoz po 22 hodině (za 1 hodinu) ......................
Čekání na začátek/konec akce (za 1 hodinu) ..........................

1 300,- Kč
1 200,- Kč
1 600,- Kč
500,- Kč
á 250,- Kč
2 100,- Kč
500,- Kč
500,- Kč
500,- Kč

Doprava se počítá z centrálního depozitu v Havlíčkově Brodě a to směrem tam i zpět v ceně 9,- Kč/km.
V místě provozu Foto-budky je potřeba vyhradit prostor minimálně 3×3 m a zajistit bezproblémový přívod 230V
alespoň 30 m od stanoviště. Foto-budku je možné provozovat jak v interiéru, tak za vhodného počasí i v exteriéru.
V případě Vašeho zájmu je nutné zaplatit rezervační poplatek ve výši 1000,- Kč. Po zaplacení poplatku je Vámi
vybraný termín závazně zarezervován. Rezervační poplatek se odečítá z celkové ceny, kterou je potřeba uhradit
po skončení akce. Jsem plátce DPH a všechny ceny jsou uvedeny včetně 21% sazby DPH.
Na akci přijíždím minimálně o 30 minut dříve, tento čas se samozřejmě nepočítá do času provozu Foto-budky.

Těšíme se na Vás - těšte se na nás!
Team foto-budka.cz
e-mail: foto-budka@3foto.net
telefon: +420 728 947 044

