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Általános fotográfiai csomagok árlistája 

 

Gyerek, modell és glamour portfólióinkat a családoknak, szülőknek, szakmai babérokra törő 

lányoknak, fiúknak, illetve azoknak ajánljuk, akik szeretnék kipróbálni, megörvendeztetni 

magukat, családjukat, párjukat pár szép képpel, fotókönyvvel, naptárral, nyomtatással, 

vászonképpel, fényképes ajándékokkal vagy videóval egy örök élményt okozva nekik. 

 

Magasan képzett szakembereink segítségével mindenki a legszebb, legjobb, legcsinosabb 

formáját fogja a képeken viszontlátni.  

 

 Baba, gyerek, modell és glamour témákban készítünk képeket. Portfólió csomagjaink 

 4 tartalmi és ár kategóriába tartoznak.  

 

 Alap- azoknak ajánljuk, akik csak éppen bele akarnak kóstolni a fotózásba, pár képre 

van csak szükségük. 

 Standard- azoknak ajánljuk, akik szeretnének komolyabb ajándékhoz, fotókönyvhöz, 

nagymamák naptárához, vagy egy kis ügynökséghez már beadható bővebb anyagot 

kapni. 

 Extra – Igazán igényeseknek, akik nem elégszenek meg egy átlagos albummal. Extra 

szakembereket, extra figyelmet szeretnének, Akik ki akarnak tűnni az átlagból! 

  Full extra- A legjobbaknak! És azoknak, akik ebből szeretnének majd megélni. 

 

 

 

 

 

Nettó árak Bruttó árak 

Alap 12 000 Ft 14 900 Ft 

Standard 19 920 Ft 24 900 Ft 

Extra 39 920 Ft 49 900 Ft 

Full Extra 63 920 Ft 79 900 Ft 
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Baba/Család Modell/portfolio Glamour 

Alap 

Fotozási idő 1 óra a stúdióban 

Hátterek, beállítások 1-2 háttér 1-2 háttér 1-2 háttér 

Elkészült kisméretben átadott képek száma 50 -100 100-150 100-150 

Retusált képek Száma 10 10 10 

Kapcsolt akciók       

kapcsolt termék       

Standard 

Fotozási idő kb 2 óra a stúdióban 

Hátterek, beállítások 1-2 háttér 1-2 háttér 1-2 háttér 

Elkészült kisméretben átadott képek száma 100-150 150-200 150-201 

Retusált képek Száma 10 20 20 

Kapcsolt akciók fotokonyv féláron fotokonyv féláron fotokonyv féláron 

kapcsolt termék 20 10x15 kép 5 nagyítás A4 5 nagyítás A4 

Extra 

Fotozási idő 2-3 óra a stúdióban 

Hátterek, beállítások 2-3 háttér 2-3 háttér 2-3 háttér 

Elkészült kisméretben átadott képek száma 200-250 200-250 200-250 

Retusált képek Száma 20 30 20 

Kapcsolt akciók Nagyítások féláron 1 smink 1 frizura 1 smink 1 frizura 

kapcsolt termék fotokonyv S fotokonyv S 5 testretus + fotokonyv S  

Full Extra 

Fotozási idő 3-4 óra a stúdióban 

Hátterek, beállítások 3-4  háttér 3-4  háttér 3-4  háttér 

digitális képek átadva 300-400 300-400 300-400 

Retusált képek Száma 40 40 30 

Kapcsolt extrák Nagyítások féláron 2 smink 2 frizura 2 smink 2 frizura 

kapcsolt termék fotokonyv M fotokonyv M 10 testretus + fotokonyv M  

Minden csomaghoz érvényes akció : Gyertek hárman, 2-en fizettek ! 

A nyomtatási opciókból csomaggal együtt rendelés esetén -20% ! 
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Minden csomaghoz lehet kiegészítő elemeket kérni! 

 

Szeretnénk minden igényét kielégíteni, ezért bármilyen csomaghoz választhatja a következő 

opciókat:  

 

10x15 cm nagyítás  200 Ft+Áfa/db 

13x18 cm nagyítás  300 Ft+Áfa/db 

A/4 nagyítás   900 Ft+Áfa/db 

30x40 nagyítás  1.900 Ft+Áfa/db-tól 

Poszter egyedi méretben 3.000 Ft+Áfa/db-tól 

Óriás méretű fénykép 4.000 Ft+Áfa/db-tól 

Vászonkép   5.000 Ft+Áfa/db-tól 

Fotókönyvek   6.000 Ft+Áfa/db-tól 

Egyedi grafikai tervezés 4.000 Ft+Áfa/óra 

Slideshow   5.000 Ft+Áfa/db-tól 

+ nyers fényképek átadása 1.000 Ft+Áfa-tól 

Fodrász   2.500 Ft+Áfa/db 

Smink    4.500 Ft+Áfa/db 

Stylist    6.000 Ft+Áfa-tól 

Alap retus   150 Ft+Áfa/db 

Standard retus  200 Ft+Áfa/db 

Profi retus   590 Ft+Áfa/db 

Profi test retus  790 Ft+Áfa/db 

Háttércsere   1490 Ft+Áfa/db 

Virtuális fogyasztás  990 Ft+Áfa/db 
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Baba – Gyerek - Családi csomagok 
 
A legnagyobb öröm egy ember életében gyermeke, unokája születése. A legtöbb szeretetet 
is ezektől a kis emberektől kapjuk ezért lesz a legerősebb összetartó erő a család. Miért éri 
meg a digitális fényképezőgépek korában mégis eljönni hozzánk? Mert mi nemcsak 
lefotózzuk az embereket, hanem képeinken megpróbáljuk megmutatni a fenti érzéseket.  
 

 
Modell portfolió csomagok 
 
 
Már tudsz néhány jó beállást, pózt, amik jól állnak neked, de keresed a stílusod? Gyere el 
hozzánk, ahol nem csak profi fotókat készítünk rólad, hanem tanácsokkal is ellátunk 
Téged. 
Modell vagy hostess szeretnél lenni? Meglepnéd párodat egy bővebb fotósorozattal? A 
standard csomaggal elkészítjük a hozzá a szükséges profi kis portfóliót vagy 
fotósorozatot. 
Szeretnél úgy kinézni, mint a magazinok címlap- lányai? Művészi fotókat szeretnél 
magadról? A fodrász, sminkes szakmai segítségével és a tökéletesen retusált fotókkal 
professzionális képeket adunk a kezedbe. Ez az extra csomag 
Komolyan érdekel a modellszakma? Vagy csak exluzív és változatos albumot szeretnél 
készíttetni? A full extra csomag kielégíti minden prémium kategóriájú képekre vágyó nő 
vagy férfi igényét. 
 

 
Glamour csomagok 
 
Az erotika az élet mozgatórugója, mindenütt jelen van, mindenkit érdekel, mindenki 
álmodik róla. Valósítsd meg álmaidat, mint azok a fotózásaink után elégedett nők, párok, 
férfiak, akik vállalták a „kockázatot” és megengedték maguknak, hogy lefotózva őket, 
örömöt okozzunk a párjuknak. Próbáld ki magdat, örök emléket szerezve Valentin, 
születés- és névnapokra, karácsonyra, évfordulókra párodnak és magdnak. 
A fotózás előtt kivétel nélkül minden nő kétkedéssel érkezett, majd a készülő képeket 
látva megnőtt az önbizalmuk, és szexisebbnek, csinosabbnak látták magukat és csak 
ezután jött a retus…. 
 
 
Egyéni csomagok 

 
Mondd el mit szeretnél, mi pedig alkalmazkodunk és kihozzuk a legjobb megoldást az 

egyéni igényekre. 

 

Részletek a weblapon ! 

 


