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Portrétní focení, párové i rodinné. Svatební a brandové. Těmto

odvětvím fotografie se s láskou věnuji. Nabízím různé balíčky -

zde máte jejich kompletní přehled.

Ceník focení 
PAVLÍNA FARAGOVÁ



Zachytím vaší vnitřní
krásu, jedinečnost
a opravdovost
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Popovídat si, projít se městem, polenošit si v

parku. Jen v příjemné atmosféře totiž mohou

vzniknout jedinečné fotky vás. Křehké fotky vaší

duše, obrázky vaší osobnosti. Pro radost sobě,

někoho blízkého nebo pro profesní použití. Ráda

vás poznám a s radostí zachytím.

Portrétní fotografie



Balíčky

10 FOTEK
 

Když si chcete pořídit pár krásných fotek

pro radost, svoji nebo někoho blízkého.

Deset fotek v barvě i černobílé budou

zdobit váš profil i čestné místo u někoho,

komu na vás opravdu záleží.

 

cena: 3 500,-

20 FOTEK
 

Pro pestřejší užití, profesní prezentaci

nebo když máte chuť vystřídat více

outfitů a situací a mít z jednoho focení

více různorodých momentek. Dostanete

dvacet fotek v plné barvě i černobílé.

 

cena: 4 500,-

30 FOTEK
 

Pro doplnění booku nebo prezentaci svého já, pro představení svých

různých poloh nebo když chcete kombinovat serióznější profesní fotky a

následně popustit své nespoutané já. Na třiceti fotkách v barvě i v

černobílé dostane prostor každá vaše tvář.

 

cena: 5 500,-

Fotografie vám pošlu elektronicky přes aplikaci “Dropbox”, odkud si je můžete pohodlně stáhnout do svého

počítače. popř. telefonu, posílám i zmenšenou verzi fotografií, aby vám v telefonu nezabíraly moc místa.
 



Na okamžik zastavit
čas, co tak rychle letí,
bezpodmínečnou
lásku, vaši radost,
štěstí
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Nakouknout pod pokličku vašeho rodinného soužití u vás doma

nebo se s vámi vydat na procházku od oblíbené zmrzlinárny na

nejlepší hřiště v okolí. Nebo prostě v tichosti pozorovat souznění

mezi vámi tam, kde je vám spolu dobře. Odvyprávím kousek

vašeho příběhu skrze fotku.

Rodinná a párová fotografie



Balíčky

10 FOTEK
 

Krásné fotky pro radost, krátké zastavení

v čase, které si uchováte navždycky

rovnou desetkrát. V barvě i černobílé

jako chlouba na sociální sítě nebo na

čestné místo v rámečku.

 

cena: 3 500,-

20 FOTEK
 

Když máte chuť vystřídat více míst,

outfitů nebo je vás už víc a budeme

tedy potřebovat pro každého více

prostoru. Dostanete dvacet fotek v

plné barvě i černobílé.

 

cena: 4 500,-

30 FOTEK
 

Výborná varianta, pokud máte chuť zajít na více míst, která jsou pro vás

důležitá. Vyhradím si pro vás více času, abychom pohodlně stihli zajít

třeba na místo vašeho prvního rande, do vaší oblíbené kavárny i k vám

domů, kde se možná cítíte nejvíc uvolněně. Vznikne tak krásný příběh,

kterým se jako červená nit táhne vaše společná láska.

 

cena: 5 500,-

Fotografie vám pošlu elektronicky přes aplikaci “Dropbox”, odkud si je můžete pohodlně stáhnout do svého

počítače. popř. telefonu, posílám i zmenšenou verzi fotografií, aby vám v telefonu nezabíraly moc místa.
 

https://pfaragova.showitpreview.com/kontakt
https://pfaragova.showitpreview.com/kontakt
https://pfaragova.showitpreview.com/kontakt


Den, který tak rychle uteče,
zachytím na tisíce malých
okamžiků, ve kterých se
zastaví čas
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Váš velký den je poskládaný ze spousty momentů, které

dohromady dávají kapitolu příběhu vaší lásky. Aby byl skutečně

kompletní, věnuji vaší svatbě celý den. Tak, abych zachytila

jemnou nervozitu během ranních příprav, ohromení ženicha při

prvním pohledu na nevěstu i upřímnou radost hostů během

svatebního veselí. Jedna část bez druhé by prostě nebyla

kompletní. Proto žádné jiné varianty svatebního focení nenabízím.

Svatební fotografie
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SVATEBNÍ FOCENÍ
 

Svatbu fotím jako příběh - abych ho zachytila opravdu celý, věnuji vaší

svatbě celý den, proto žádné varianty balíčků nenabízím. Výjimku však

udělám mimo sezonu, kdy mohu přijet zachytit jen část vašeho velkého dne.

 

Ceník svatebního focení vám ráda pošlu, neváhejte mi napsat.

 



Autenticita a příběh,
se kterým se zákazník
snadno ztotožní 
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Autenticita a příběh, se kterým se zákazník snadno ztotožní. Jemná

prezentace vaší značky v souladu s vaší filozofií je pro mě téma,

které do mé práce přináší vítanou rozmanitost. Ráda pomocí fotky

vyprávím příběhy, které vaší značce dodávají autenticitu. Nevyhýbám

se ale ani čistě produktové fotce, kterou budete nejspíš potřebovat

třeba pro e-shop nebo newslettery. Stejně ráda nafotím fotky vašeho

týmu a jednou za čas k nim přidám portréty nových členů týmu. 

Brand fotografie
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BRAND FOCENÍ
 

Ceník brand focení ladíme na míru úplně stejně jako samotné focení pro

potřeby značky. Prosím kontaktujte mě se svou představou a domluvíme se.

Děkuji za důvěru.

 


