
 
              Ceník ateliérového a exteriérového fotografování Studia LORA 
 
 
  
Balíček RODINNÉ FOTO v ateliéru nebo exteriéru - focení rodiny v libovolné sestavě, kdy lze 
kombinovat focení  jednotlivých dětí a dospělých, párů a skupin, dále těhotenské a 
novorozenecké focení. 
Následně je vybráno 12 fotografií k dalšímu zpracování (vyvolání z RAW formátu, úpravy a 
retuše). Výběr provádí fotografka, případně sám zákazník během focení z náhledu na 
monitoru. Výsledné upravené fotografie jsou zákazníkovi zaslány on-line v elektronické 
podobě . Na přání lze také fotografie vytisknout do max. velikosti A4 (viz. ceník tištěných 
fotografií). 
Cena tohoto balíčku je 2800 Kč. 
Cena každé další vybrané a upravené fotografie nad rámec balíčku je 250 Kč 
  
Balíček PORTRÉTNÍ FOTO v ateliéru nebo exteriéru - focení jednotlivce. 
Následně je vybráno 10 fotografií k dalšímu zpracování (vyvolání z RAW formátu, úpravy a 
retuše). Výběr provádí fotografka, případně sám zákazník během focení z náhledu na 
monitoru. Výsledné upravené fotografie jsou zákazníkovi zaslány on-line v elektronické 
podobě. Na přání lze také fotografie vytisknout do max. velikosti A4 (viz. ceník tištěných 
fotografií). 
Cena tohoto balíčku je 2500 Kč. 
Cena každé další vybrané a upravené fotografie nad rámec balíčku je 250 Kč 
 
MINI balíček - 5 fotografií v ateliéru - stejný jako dva výše uvedené balíčky se sníženým 
počtem výsledných fotografií, focení jen v ateliéru. 
Výsledné upravené fotografie jsou zákazníkovi zaslány on-line v elektronické podobě . Na 
přání lze také fotografie vytisknout do max. velikosti A4 (viz. ceník tištěných fotografií). 
Cena tohoto balíčku je 2000 Kč. 
Cena každé další vybrané a upravené fotografie nad rámec balíčku je 250 Kč 
  
Balíček GLAMOUR FOTO - glamour focení v ateliéru. 
Následně je vybráno 10 fotografií k dalšímu zpracování (vyvolání z RAW formátu, úpravy a 
retuše). Výběr provádí fotografka, případně sám zákazník během focení z náhledu na 
monitoru. Výsledné upravené fotografie jsou zákazníkovi zaslány on-line v elektronické 
podobě . Na přání lze také fotografie vytisknout do max. velikosti A4 (viz. ceník tištěných 
fotografií). 
Cena tohoto balíčku je 3000 Kč. 
Cena každé další vybrané a upravené fotografie nad rámec balíčku je 350 Kč 
 
Balíček PROMĚNA - úprava vizáže (líčení, suchá úprava vlasů) a portrétní focení  v ateliéru. 
Následně je vybráno 5 fotografií k dalšímu zpracování (vyvolání z RAW formátu, úpravy a 
retuše). Výběr provádí fotografka, případně sám zákazník během focení z náhledu na 
monitoru. Výsledné upravené fotografie jsou zákazníkovi zaslány on-line v elektronické 
podobě. Na přání lze také fotografie vytisknout do max. velikosti A4 (viz. ceník tištěných 
fotografií). 
Cena tohoto balíčku je 2500 Kč. 



Cena každé další vybrané a upravené fotografie nad rámec balíčku je 250 Kč 
 
 
Neupravené fotografie nepředáváme. 
 
 
 
Ke každému focení dívek a žen nabízíme možnost využití úpravy vizáže (líčení, suchá úprava 
vlasů) a zapůjčení šatů dle ceníku níže a dále zdarma zapůjčení  šperků, módních doplňků a 
bot dle možností. 
        
 
Ceník úpravy vizáže a zapůjčení šatů při ateliérovém fotografování ve Studiu LORA: 
 
Líčení pro fotografování (fotomake-up) a suchá úprava vlasů 
(natáčky, kulma, žehlička, fixace) - 800 Kč 
 
Zapůjčení šatů - 300 Kč 
 
 
 
 
 
 
 
Nejsme plátci DPH. 
 
Změny v ceníku jsou vyhrazeny. 
Studio LORA, T.G.Masaryka 184, Sušice, tel. 728 206 316 


