Ceník ateliérové fotografie
MAKO Blatná, spol. s r.o., KODAK EXPRESS, tel. 602 379 525, email: kortus@mako.cz, kompletní nabídka fotoslužeb a ceník na
www.makofoto.cz – fotografování je nutné předem objednat!

Ateliérová portrétní fotografie a portréty v exteriéru
Fotografování osob v atelieru (exteriéru)
Z fotografování budou vytvořeny neupravené náhledy ve snížené kvalitě nebo v plné kvalitě
s ochrannými prvky, ze kterých si vyberete fotografie, které budete chtít dále zpracovat - tyto
náhledy nejsou retušovány, zpravidla jsou zaslány emailem. Minimální účtovaný čas je 0.5 hod.

450,- Kč/0.5 hod.

Zpracování každé vybrané fotografie (ořez na vybraný formát, retuš, převod do černobílé
podoby či sépie, tonální úpravy atd.). Všechny vybrané fotografie obdržíte na CD (DVD) nebo
emailem v plné kvalitě. Nezahrnuje cenu zhotovení fotografie (minilab, velkoformátový tisk). Úprava
fotografie je účtována jednorázově za snímek bez ohledu na počet následně zhotovených fotografií.

100,-Kč/foto nad 20x30 cm
50,-Kč/foto do 20x30 cm
30,- Kč/foto do 18x24 cm

Předání fotografií v elektronické formě v plné kvalitě
– pouze při současném zhotovení fotografií

80,- Kč/foto

Uložení zhotovených fotografií na CD/DVD

100,-Kč

Cestovní náklady - 1 km (výjezd min. 200,- Kč)

8,- Kč
Ceník fotografií

L = lesk M = mat

Ateliérová fotografie (nutné ještě připočítat zpracování - retuš- fotografie)

9 x 13 cm* L - M

11,- Kč

10 x 15 cm* L - M

12,- Kč

13 x 18 cm* L - M

20,- Kč

15 x 20 cm* L - M

30,- Kč

18 x 24 cm* L - M

50,- Kč

20 x 30 cm* L - M

70,- Kč

30 x 40 cm* L - M (Strakonice i express)

150,00 Kč

30 x 45 cm* L - M (Strakonice i express)

160,00 Kč

30 x 90 cm* L - M (Strakonice i express)

280,00 Kč

Ceník zhotovení fotoobrazů
Povrch (role) - cena za materiál+tisk

cena/1 dm2

Gloss G280 - LESK- tradiční fotografický papír pro lesklé zvětšeniny (280g/m2)

13,- Kč

Pearl P280 -

13,- Kč

POLOMAT- luxusní polomatný povrch, zvláště pro portrétní, umělecké foto (280g/m2)

Fine Art Weave -

16,- Kč

Sihl matt photo canvas - krásné matné plátno, vhodné pro reprodukce obrazů, svatební fotografii a pro fotografie, které

25,- Kč

Pure Canvas - matné/lesklé - čistě přírodní bavlněné fotoplátno. Voděodolný materiál vhodný pro reprodukce uměleckých děl a

22,- Kč

Samolepící fólie -

15,- Kč

speciální materiál s přírodním hrubým povrchem, vhodný pro reprodukce uměleckých děl a luxusní vzhled
fotografií. Fotografie na tomto povrchu působí dojmem klasické umělecké fotografie. Materiál na bázi bavlny (208g/m2)
mohou navozovat iluzi obrazu.

vyjádření vrcholné kreativity. Nádherný portrétní povrch.

matná/lesklá - samolepící permanentní matně bílá fólie na vinilové podložce umožňující dokonalé přilnutí i k
členitému podkladu - pro výrobu samolepících nápisů, samolepek, etiket i po dlouhé době lze dobře odlepit

Informujte se v prodejně na aktuální dostupnost tiskových materiálů.

Laminování a kašírování
Lesklá fólie - High/Ultra Gloss UV 75mic nebo imitace plátna
Matná fólie - Mat UV100 mic

10,- Kč/dm2
5,- Kč/dm2

Nalepení fotografie na desku GATOFORM - 5mm, černá nebo bílá - i na řezu - včetně práce (vhodná do
interiérů)

16,- Kč/dm2

Nalepení fotografie na desku FOREX - 5mm, černá nebo bílá - i na řezu - včetně práce
(vhodná pro venkovní prostředí)

16,- Kč/dm2

Háček na zavěšení fotografie vč. připevnění
Napnutí plátna na rám (rozměry rámu po 10 cm, max. 100 x 100 cm)

25,- Kč/ks
28,- Kč/dm

