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Emotion WEDDING 
Emotion wedding – START – svatební balíček obsahuje 
- předsvatební informační schůzka 
- až 4 hodiny focení - např. příjezd na obřad, obřad a portrétní 

fotografie, slavnostní oběd 
- cca 150* upravených fotografií v digitální podobě umístěných na portálu 

www.emotion-photo.cz v barevné nebo černobílé variantě k Vašemu 
výběru a na DVD na Vaši památku 

- 10 ks Vámi zvolených portrétních a skupinových fotografií digitálně 
upravených, retušovaných a vytištěných formátu 15 x 23 cm 

- 30 ks Vámi zvolených fotografií z průběhu a příprav svatby digitálně 
upravených, retušovaných a vytištěných formátu 13 x 19 cm 

- DVD se všemi vybranými fotografiemi v plné kvalitě včetně graficky 
upraveného obalu a zabalené ve stylovém dárkovém balení 

- zvýhodněnou cenu balíčku Emotion BEFORE WEDDING (1.990,- Kč) 

- sleva 10% na jakýkoliv další balíček focení u Emotion-photo (netýká se svatebních balíčků a balíčku Emotion 

BEFORE WEDDING) 

- osobní přístup, příjemnou a uvolněnou atmosféru při focení 

To vše za 6.990,- Kč 
 

Emotion wedding - MINI – svatební balíček obsahuje 
- předsvatební informační schůzka 
- až 7 hodin focení -  např. přípravy a příjezd na obřad, obřad, portrétní fotografie, slavnostní oběd 
- cca 250* upravených fotografií v digitální podobě umístěných na portálu www.emotion-photo.cz v barevné 

nebo černobílé variantě k Vašemu výběru a na DVD na Vaši památku 
- 15 ks Vámi zvolených portrétních a skupinových fotografií digitálně upravených, retušovaných a 

vytištěných formátu 15 x 23 cm  
- 55 ks Vámi zvolených fotografií z průběhu a příprav svatby digitálně upravených, retušovaných a 

vytištěných formátu 13 x 19 cm 
- DVD se všemi vybranými fotografiemi v plné kvalitě včetně graficky upraveného obalu a zabalené ve 

stylovém dárkovém balení 

- velmi zvýhodněnou cenu balíčku Emotion BEFORE WEDDING (1.890,- Kč) 

- sleva 15% na jakýkoliv další balíček focení u Emotion-photo (netýká se svatebních balíčků a balíčku Emotion 

BEFORE WEDDING) 

- osobní přístup, příjemnou a uvolněnou atmosféru při focení 

To vše za 10.990,- Kč 



  

… uchovejte si jedinečné emoce neopakovatelných okamžiků 
Emotion–photo David Šimánek * Feřtekova 544/13 * 181 00  Praha 8 * ičo 88577414 

tel: 602 206 523 * info@emotion-photo.cz * www.emotion-photo.cz 

  

 

Emotion wedding - STANDARD – svatební balíček obsahuje 
- předsvatební informační schůzka 
- až 10 hodin focení - záznam celého svatebního dne od příprav až po večírek 
- cca. 350* upravených fotografií v digitální podobě umístěných na portálu www.emotion-photo.cz 

v barevné nebo černobílé variantě k Vašemu výběru a na DVD na Vaši památku 
- 20 ks Vámi zvolených portrétních a skupinových fotografií digitálně upravených, retušovaných a 

vytištěných formátu 15 x 23 cm  
- 80 ks Vámi zvolených fotografií z průběhu a příprav svatby digitálně upravených, retušovaných a 

vytištěných formátu 13 x 19 cm 
- DVD se všemi vybranými fotografiemi v plné kvalitě včetně graficky upraveného obalu a zabalené ve 

stylovém dárkovém balení 

- velmi zvýhodněnou cenu balíčku Emotion BEFORE WEDDING (1.690,- Kč) 

- sleva 20 % na jakýkoliv další balíček focení u Emotion-photo (netýká se svatebních balíčků a balíčku Emotion 

BEFORE WEDDING) 

- osobní přístup, příjemnou a uvolněnou atmosféru při focení 

To vše za 13.990,- Kč 
 

Emotion wedding - ALL- INCLUSIVE – svatební balíček obsahuje 
- předsvatební informační schůzka 
- až 12 hodin focení -  např. přípravy a příjezd na obřad, obřad, portrétní fotografie, slavnostní 

oběd 
- cca 420* upravených fotografií v digitální podobě umístěných na portálu www.emotion-photo.cz v barevné 

nebo černobílé variantě k Vašemu výběru a na DVD na Vaši památku 
- 200 retušovaných a vyvolaných (viz. níže)  fotografi pro Vaše kompletní album  
- 30 ks Vámi zvolených portrétních a skupinových fotografií digitálně upravených, retušovaných a 

vytištěných formátu 15 x 23 cm  
- 170 ks Vámi zvolených fotografií z průběhu a příprav svatby digitálně upravených, retušovaných a 

vytištěných formátu 13 x 19 cm 
- DVD se všemi vybranými fotografiemi v plné kvalitě včetně graficky upraveného obalu a zabalené ve 

stylovém dárkovém balení 

- velmi zvýhodněnou cenu balíčku Emotion BEFORE WEDDING (1.490,- Kč) 

- sleva 25% na jakýkoliv další balíček focení u Emotion-photo (netýká se svatebních balíčků a balíčku Emotion 

BEFORE WEDDING) 

- osobní přístup, příjemnou a uvolněnou atmosféru při focení 

To vše za 17.990,- Kč 
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Dále Vám můžeme nabídnout 
- zvýhodněné předsvatební portrétní focení - viz. balíček  Emotion before wedding  
- zdarma grafický návrh svatební fotoknihy (v případě, že fotografie nebudou vyvolány, ale použity do 

fotoknihy) 
- každou další Vámi vybranou fotografii k vytištění a úpravě za 100,- Kč, nad 5 ks za 80,- Kč včetně 

úpravy a tisku 
- vytištění více kopií jedné zvolené již upravované fotografie 10x15 cm za 10,- Kč za jednu kopii 
- vytištění více kopií jedné zvolené již upravované fotografie 13x19 cm za 16,- Kč za jednu kopii 
- vytištění více kopií jedné zvolené již upravované fotografie 15x23 cm za 20,- Kč za jednu kopii 
- každou další započatou hodinu fotografování nad rámec balíčku za 990,- Kč 
- možnost objednání profesionální svatební fotoknihy, fotoobrazu nebo fotoplátna již od 500,- Kč (cena dle 

formátu) 
- zajištění služeb profesionální vizážistky (cena dle dohody) 
 
 

Doplňující informace … 
- ve svatební sezóně upřednostňujeme balíčky STANDARD a ALL INCLUSIVE 

- při focení mimo Prahu nebo mimo okres Domažlice účtujeme dopravné 5,- Kč za kilometr 

- neupravené fotografie neposkytujeme 

- nejsme plátci DPH 

- doba dodání fotografií k výběru je 4 - 6 týdnů v závislosti na svatební sezóně 
 
 
 
* počet upravených fotografií je uveden pouze orientačně a je u jednotlivých zakázek zcela individuální. Je ovlivněn různými 
vlivy, jako především programem svatby, atraktivitou prostředí, přejezdy, počasím atp.  
 
Uvedené ceny a nabídky jsou platné pro rok 2015. Změna cen vyhrazena. 


