15 zł

10 zł

7 zł

5 zł

Wycena

30 zł

20 zł

17 zł

13 zł

Wycena

45 zł

35 zł

30 zł

25 zł

Wycena

Ceny podane powyżej są cenami netto.

Jest to ekonomiczna wersja zdjęcia

Standardowa

wersja

produktu na jednolitym tle w niskiej

produktowej,

nie

rozdzielczości.

Przeznaczeniem

fotografia
wymagające

Są

to:

produkty

przedmioty

wieloelementowe,

wymagające

dodatkowego

tego

dodatkowych czynności tjk. układanie,

przygotowania lub ułożenia produktów

typu zdjęć są głównie serwisy aukcyjne

prasowanie (fotografia odzieży). Cena

(np.

typu allegro, eBay

zawiera standardową obróbkę graficzną.

skórzana), produkty odblaskowe (szkło,

zdjęcia

metal, biżuteria),

odzieży,

galanteria

produkty o dużych

gabarytach (np duży sprzęt agd, rtv itp)

• Powyższy cennik ma charakter orientacyjny, szczegółowa wycena przygotowywana jest po dokładnym
określeniu zakresu prac, ilości zdjęć oraz terminu realizacji.
• Przy większych ilościach produktów ceny podlegają negocjacji.
• Koszty dostawy produktów pokrywa Zleceniodawca.

• jednorazowej ilości fotografowanych przedmiotów oraz ilości zdjęć przypadających na 1 produkt
• rodzaju przedmiotów (materiał, kształt, wielkość)
• dodatkowego czasu na przygotowanie produktu do zdjęć (np. złożenie przedmiotu; ułożenie - produkt
pojedynczy/złożony; prasowanie odzieży)
• przeznaczenia zdjęć (Internet/druk; zakres publikacji)
• zakresu obróbki (retusz drobnych wad fabrycznych wykonujemy w cenie usługi. W przypadku
skomplikowanego
retuszu doliczana jest dopłata)
• terminu realizacji
• standardowy termin realizacji zlecenia to 3-5 dni roboczych.
• w przypadku dużej ilości przedmiotów termin ustalany jest indywidualnie.
• termin 1 dzień - dopłata 50%
• długości współpracy z Państwem W przypadku stałej współpracy – rabaty

Czynnikiem, który ułatwi nam wykonanie wstępnej wyceny jest pokazanie przykładowych zdjęć, na
których chcieliby Państwo się wzorować (mogą to być np. zdjęcia konkurencji). Każdy produkt można
przedstawić na wiele sposobów, zarówno pod kątem ułożenia, jak i oświetlenia, co często wiąże się z
różnym nakładem pracy. W przypadku braku takiej możliwości chętnie doradzimy Państwu jak
najkorzystniej przedstawić produkt. Przy wyborze studia fotograficznego do wykonania zlecenia
sugerujemy nie kierować sie głównie uzyskaną najniższą ceną, ale przede wszystkim bardzo dobrą
jakością zdjęć, gdyż to one zadecydują później o Państwa korzyściach w postaci większej sprzedaży.

• korekty tonalnej
• korekty kolorystycznej
• standardowego retuszu (usunięcia drobnych wad produktu, rysy, zabrudzenia)
• optymalizacji zdjęć na potrzeby www
• nagrania zdjęć na CD

W celu prezentacji jakości naszych usług proponujemy wykonanie 3 bezpłatnych zdjęć testowych.
Zdjęcia wykonujemy w studio lub miejscu wskazanym przez Państwo.

