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PÁR DŮVODŮ 
PROČ SI VYBRAT NÁS

   První upravené fotky 
   dodáme do 2 dnů

   Nejdůležitější 
   okamžiky fotíme 
   vždy ve dvou

   Celou zakázku 
   předáme do 2 týdnů

   Fotografie roztřídíme 
   dle témat jako příběh

  



kRÁSNÝ DEN SI ZASLOužÍ kRÁSNÉ FOTkY

Víme, že na zachycení Vašich slavnostních 
okamžiků Vám záleží, jsou neopakovatelné. 
Propásnout svatební polibek nebo navlékání 
prstýnků by bylo neodpustitelné. Proto na Vás 
budeme dva. 

Nafotíme obřad, novomanžele na různých 
romantických místech, která si předem vybereme 
a prokonzultujeme. Vyfotíme skupiny rodiny 
a svatebčanů, decentní i bláznivé. Můžeme 
zvěčnit start – přípravy nevěsty, tabule, vítání 
hostů, ale i vrchol celé oslavy – svatební párty. 

Focení přizpůsobíme Vašim požadavkům a v pří-
padě potřeby Vám rádi poradíme. 

krásnou vzpomínkou jsou zátiší a detaily se 
symboly svatby, jako jsou prstýnky, kytice nebo 
nevěstiny střevíčky s osobními věcmi.

Takový den je plný emocí a my je rádi zachytíme.



VžDY PRACuJEME VE DVOu, 
FOTOgRAF A STYLISTkA

Obřad fotíme ve dvou, Luboš 
Josef Marek - fotograf a Jiřka 
Chrtková - fotografka, stylistka. 
každý sledujeme něco jiného. 
Luboš se soustředí na celek, 
zachytí celou osu obřadu. Jiřka 
pozoruje detaily, emoce, co 
se kde šustne... Některé důle-
žité situace, jako je navléká-
ní prstýnků a polibek, fotíme 
oba, vždy z jiného úhlu, jiným 
objektivem. Na jednu věc jsou 
dvoje oči, dva různé pohledy. 

I při ostaním focení se doplňu-
jeme. Luboš fotí, Jiřka myslí i na 
maličkosti, na upravení šatů, 
kontrolu líčení, účesu, nejlepší 
pozici i správný úhel záběru.

Focení s námi je zábava pro 
nevěstu, ženicha, svatebčany 
i pro nás…



JAk TO PROBÍHÁ

Například v tříhodinovém balíčku Základ stihneme 
nafotit obřad, gratulace, společné fotografie 
a romantické fotky novomanželů.

Za osm hodin se dá stihnout nafocení přípravy 
nevěsty nebo ženicha, vyfotíme obřad, gratu-
lace, společné foto svatebčanů a skupinek 
dle přání, romantické fotografie novomanželů, 
zachytíme přípitek, hostinu, některé tradice jako 
rozbíjení talíře nebo házení kyticí i aranžovaná 
zátiší a detaily, jako jsou prstýnky, kytice apod.

Přizpůsobíme se Vašemu rozvrhu a Vašim přáním. 

Při rezervaci termínu se dohodneme na rozsahu 
focení. Měsíc, nejpozději týden před svatbou si 
s Vámi celý harmonogram ještě upřesníme. 

Přijíždíme s předstihem, místo si předem ob-
hlédneme, najdeme pro focení zajímavá místa, 
zjistíme, co kde kvete, jaké bude světlo a ještě 
jednou se s Vámi nebo s koordinátorem dohod-
neme, jak bude den probíhat. Pokud máte 
připravený harmonogram, bude se nám hodit.



Při focení v Hl. městě Praha je doprava v ceně, mimo Hl. město 
Prahu účtujeme dopravné 9,50 kč/km

Další započatá hodina focení nad rámec vybraného balíčku je 
účtována částkou 990 kč

CENÍk SVATEBNÍHO FOCENÍ

Typ 
focení

Economy

Základ

Standart

Optimal

Super

Extra

DeLuxe

Luxury

    Délka
    focení

1,5 hod.

3 hod.

4 hod

6 hod.

8 hod.

10 hod.

12 hod.

14 hod.

Počet 
upravených 
fotografií

150+

300+

400+

500+

600+

700+

800+

900+

  Cena 
  focení

  3 990 kč

  5 750 kč

  8 700 kč

  10 250 kč

 13 900 kč

18 400 kč

21 850 kč

27 600 kč



Fotoateliér 
FAST SHOTS, s.r.o.
Podvinný mlýn 1418/2
190 00 Praha 9

FAST SHOTS, s.r.o.
IČ: 083 65 474

Luboš Josef Marek
fotograf
Tel.: 604 232 238

Jiřina Chrtková
fotografka, stylistka
Tel.: 605 279 393

fotograf@novefoto.cz
www.novefoto.cz 


