Lista pachete FOTO botez 2020
250 €

Fotografiere botez

Inclus o ora acasa (mini sedinta foto), biserica (complet) si la sala inainte si dupa tort o
ora (nu mai tarziu de ora 22). Toate fotografiile sunt in numar nelimitat pe suport DVD
personalizat in format jpeg si in cutie personalizata. Se primesc fotografiile pe suport DVD
sau stick (daca se stabileste acest lucru), toate in format jpeg. La cererea clientului se pot
pune fotografiile intr-o galerie foto pentru o perioada de 3 luni (se pot opta si perioade
mai lungi) iar link-ul poate fi trimis de parinti rudelor si invitatilor pentru vizionare si
descarcare.
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Optionale:
BIROU

str. Gheorghe Doja 58B
Oradea Romania
TELEFON

0729-947.227
0753-563.733

Fotografiere la restaurant pe toata durata
botezului pana dupa tort
+100 €

se recomanda mai ales cand aveti programe speciale, ursitoare, animatoare, copii multi
prezenti, pictura, confectionari din baloane etc. Nu mai tarziu de ora 22. Se poate si dupa
dar trebuie precizat si se poate mari pretul in functie de durata.

EMAIL

sorinbara@smartfoto.ro
WEB

www.smartfoto.ro
Facebook: Fotosmart
sau Sorin Bara

Album foto digital
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+ 150 €

marime 20x40cm, 40 pagini hartie fotografica Fuji, cu model coperta si material
piele eco la alegere. Clientul alege fotografiile dorite pentru album. Daca se doresc alte
marimi sau mai multe albume le gasiti in lista de mai jos.
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Va rog mentionati ce tip de botez va fi pentru ca preturile de mai sus sunt
pentru botezuri de zi. Pentru cele de noapte pretul se poate schimba.
Pachetele sunt customizabile

Extra: - album mini 26x13 cm, 40 pagini
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50 € (continut identic cu cel principal)

- album 40x20 cm, 40 pagini

85 € (continut identic cu cel principal)

- album 50x25 cm, 40 pagini

120 € (continut identic cu cel principal)

- design pentru pagini diferite de albumul principal si este de 1 €/pagina.
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- 2 pagini extra (doar numar par)

5-10 €/fila (design inclus)

- stick cu fotografii

20 €

- cutie gravata pentru stick USB

25 €

- set DVD-uri personalizate identice cu cel inclus in pachet 10 €
- fotografii tiparite pe loc, 10x15 cm

1 €/buc,

magneti 2 €/buc

- Toate dimensiunile la albume se refera la album deschis, (ex: cel de 20x40 este 20x20
cand este inchis)

-photobooth (cabina foto) sau video se percepe
separat daca se doreste acest serviciu.

