Paslaugų renginiuose kainoraštis. 2017m. sezonas
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Paslauga

Standartinė (minimali) užsakymo
trukmė arba kiekis

Kaina

Papildomos valandos/
kiekio kaina

Bendrosios
pastabos

Penkiaminutė pozityvinis procesas.
Nuoroda.

2 valandos, iš kurių 1,5 val
fotografavimas ir paskutinės
30 min ryškinimas.

450 €

150 €

* 1 , * 2, * 3

Pastabos:
* Fotopozicija - vienas fotoatspaudas iš dviejų fotografuotų to pačio kadro bandymų. Atrenkamas geresnis atspaudas.
* Standartinės užsakymo trukmės metu fotografuojame 30 pozicijų.
* Skaičiuojant papildomą fotografavimo laiką, būtina atsižvelgti į pastabą, kad paskutines 30 darbo minučiu nebevyksta
fotografavimas, o vyksta ryškinimas.
Papildomos paslaugos:
1A. Bendra nuotrauka su magnio blykste 20 € / vnt.
1B. Nuotraukų paspartavimas 4 € / vnt.
1C. Nuotraukoje galime įspausti reljefinį logotipą iki 3x3cm. dydžio. Reljefo paruošimas pagal pateiktą maketą 50 € / vnt. Įspaudimas
1 € / vnt. Reljefinis logotipas labai tinka paspartuose. Turime pasiūlyti ir savo įspaudų.
1D. Pageidaujant, nemokamai suteikiame popierinius vokus su “penkiaminutės” aprašymu ir AFD kontaktine informacija.
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Fotografavimas
rekordinio dydžio
fotoaparatu

1 valanda, pateikiami du
kadrai iš kurio klientas
išsirenka geresnį

400 €

300 €

*1

Pastabos:
* Fotografijos dydis 0,9 x 0,60 m, ji užtempiama ant porėmio ir atiduodama iš karto. Nuotraukos paruošimas užtrunka 1 val.
* Jei oras ypač drėgnas, fotografiją išsivežame ir paruošiame laboratorijoje.
* Jei porėmio atsisakoma, fotografija išsivežama džiovinti į laboratoriją.
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Fotografavimas
“šlapio kolodijaus”
būdu

3 kadrai
13x18 cm arba
18x24 cm

500 arba
700 €

13x18 cm - 150 eu
18x24 cm - 220 eu

115 € ir
0,8 € viena
momentinė
fotografija

57 € / 0,8 €

*1

* fotografavimui reikalingas prisijungimas prie elektros tinklo
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Momentinė
fotografija
Nuoroda.

2 valandos

Pastabos:
* Fotografuojama Wide plokštelėmis, kurių išmatavimai: 108(W) x 86(H) mm; atvaizdo dydis 99(W) x 62(H) mm). Platesnė balta
kraštinė ilgoji.
* Jei renginyje skiriamas konkretus laikas ir žmonės suorganizuojami fotografuotis vienas po kito, galime pasiekti 140 vnt. momentinių
fotografijų per dvi valandas “greitį”.
* Plotai užrašams: juodu markeriu arba lipdukas ant nuotraukos platesnio pakraščio, lipdukas nuotraukos nugarėlei
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Bendros
nuotraukos
fotografavimas
retro fotoaparatu
(pageidaujant - su
magnio blykste)

1 fotografavimas, 2 pozicijų
tos pačios lokacijos kadras /
natūraliame apšvietime

150 €

Pastabos:
* Su magnio blykste fotografuojama tik lauke arba ypač gerai vėdinamoje patalpoje aukštomis (4< m) lubomis
* Šis fotografavimas - vizualus procesas. Vėliau pateikiamas vienas a4 dydžio fotografinis atspaudas.Įmanomas tiražas, dėl jo
tariamasi atskirai.
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Cianotipinės
fotogramos
(kūrybinės dirbtuvės)
Nuoroda.

iki 20 asmenų, kiekvienam
pasigaminant po dvi
fotogramas.
Trukmė 1,5 - 2 val.

173 €

86 €

200 €

90 €

*3

Pastabos:
* Reikalingi stalai, kėdės, elektra ir patekimas prie vandens.
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Renginio
fotoreportažas
(skaitmeninis)

2 valandos
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Dėl šių paslaugų kainų kontaktuokite:
8A Cliché verre kūrybos dirbtuvės. Nuoroda.
8B Fotografijos lekcija, pamoka, praktika. Nuoroda.
8C Fotografinių įdomybių kabinetas. Nuoroda.
8D Camera Obscura įrengimas. Nuoroda.

Bendrosios pastabos:
* 1 Vykdant patalpoje, debesuotu arba šaltu oru reikalingas pasijungimas prie elektros šaltinio.
* 2 Plotai užrašams: baltu arba juodu markeriu ant nuotraukos, giliaspaudė, antspaudai, lipdukai nugarėlėje.
* 3 Rekomenduojame nuotraukas atiduoti žmonėms vokuose, su Jūsų šventės atributais.

Kontaktai

!

labas@afd.lt

8 650 20611

Egidijus Kabošis

egidijus@afd.lt

8 684 44076

Gintas Kavoliūnas

gintas@afd.lt
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