
svatba
O   J a K É  F OtO G R a F I I  s N Í t E  v Y ?

„WhEN I saW YOu I FEll IN lOvE, 
aNd YOu smIlEd bEcausE YOu KNEW “

svatEbNÍ FOtOGRaFIE Od maRlEEN



…zachYtIt všEchNY dRObNOstI

„JaKO FOtOGRaFKa sE sNažÍm běhEm vašEhO dNE zachYtIt  všEchNY dRObNOstI,  
KtERým JstE věNOvalY pÉčI a Na KtERých vám zálEžÍ.”

maRlEEN

Jako žena věřím v krásu a sílu detailů. 

v jejich nezastupitelnou roli, která dotváří celek. 

v kytici, kterou si vybereme, aby svými barvami 
rozehrála naše šaty. 
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v boty, které nás ladně ponesou cestou k oltáři. 

ve šperky, ke kterým máme citový vztah. 

v něco modrého, půjčeného, ve všechny  
ty maličkosti, které vedou k dokonalosti  

a které jsou nepostradatelné.

„spOlu s tÍmtO pRstENEm tI dávám svÉ sRdcE.  
Od tEď až NavždY NEbudEš KRáčEt sama.  

NEchť JE má NáRuč tvým dOmOvEm.”
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“WE aRE tRavElERs ON a cOsmIc JOuRNEY, staRdust, 
sWIRlING aNd daNcING IN thE EddIEs aNd WhIRlpOOls 

OF INFINItY. lIFE Is EtERNal. WE havE stOppEd  
FOR a mOmENt tO ENcOuNtER Each OthER, tO mEEt,  

tO lOvE, tO shaRE. thIs Is a pREcIOus mOmENt.  
It Is a lIttlE paRENthEsIs IN EtERNItY.”   

paulo coelho



svatba Na RaNčI
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svatba Na statKu
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svatba v lEsE
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svatba v NěmEcKu
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svatba Na zámKu
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čERNá svatba
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svatba Na GOlFu
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svatba v RáJI
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přEdsvatEbNÍ FOcENÍ
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„all we need is a bed to lay in, someone to nurse  
our insecurities and to remind us that the world isn’t  

so lonesome if we share it with hearts who lay  
on similar pillows of madness.”

Joe straynge
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FOcENÍ v dEN svatbY

vaRIaNta 1

 focení probíhá od příprav nevěsty 
až po večerní zábavu  
(max. však 10 hodin)

 předsvatební schůzka s fotografem 
(rozplánování harmonogramu dne, 
formulace vašich představ, nápadů 

a požadavků)

 výsledkem je 300 fotografií,  
které si vyberete z galerie náhledu  

a ty jsou následně upraveny 
(v náhledu je vždy min. 500–600 

fotografií)

 fotografie jsou předány jak 
v digitální tak i tištěné podobě 
(součástí balení je vytisknutých  
40 fotografií formátu 13×18 dle 

vašeho výběru)

cena 17 000 Kč
možnost dokoupení fotografií  

nad rámec balíčku, 30 ks za 1000 kč

vaRIaNta 2

 focení obřadu, skupinové 
fotografie svatebčanů, párové focení 

novomanželů a focení svatební 
hostiny (max. 6 hodin)

 předsvatební schůzka s fotografem 
(rozplánování harmonogramu dne, 
formulace vašich představ, nápadů 

a požadavků)

 výsledkem je 150 upravených 
fotografií, které si vyberete z galerie 

náhledu a ty jsou následně upraveny 
(v náhledu je vždy min. 200–300  

fotografií)

 fotografie jsou předány jak 
v digitální tak i tištěné podobě 
(součástí balení je vytisknutých  
20 fotografií formátu 13×18 dle 

vašeho výběru)

cena 10 000 Kč 
možnost dokoupení fotografií  

nad rámec balíčku, 30 ks za 1000 kč

vaRIaNta 3

 focení obřadu, skupinové 
fotografie svatebčanů a párové focení 

novomanželů (max. 4 hodiny)

 předsvatební schůzka s fotografem 
(rozplánování harmonogramu dne, 
formulace vašich představ, nápadů 

a požadavků)

 výsledkem je 80 fotografií,  
které si vyberete z galerie náhledu  

a ty jsou následně upraveny  
(v náhledu je vždy min. 150–200 

fotografií)

 fotografie jsou předány  
jak v digitální tak i tištěné podobě 

(součástí balení je vytisknutých  
10 fotografií formátu 13×18 dle 

vašeho výběru)

cena 8 000 Kč 
možnost dokoupení fotografií  

nad rámec balíčku, 30 ks za 1000 kč

přEdsvatEbNÍ FOcENÍ

mnoho párů má svá symbolická místa. ať už jde  
o lavičku v parku, oblíbenou kavárnu či místo prvního 

setkání. I zde s vámi velmi ráda vytvořím fotografie,  
které spolu s těmi svatebními dotvoří dokonalý celek.

 fotky lze využít na svatební pozvánku,  
na svatební výzdobu či jiné

 focení v exteriéru ve vámi vybrané  
lokalitě v rozsahu 1 hodiny

 výsledkem je 10 fotografií,  
které si vyberete z galerie náhledu  

a ty jsou následně upraveny 

cena 2 000 Kč

pOsvatEbNÍ FOcENÍ

může se stát, že nepřízeň počasí, nedostatek  
času či cokoliv jiného naruší průběh našeho focení. 

Nabízím vám tedy také možnost posvatebního 
(dodatečného) focení, aby vše bylo zcela  

podle vašich představ.

 focení ve vybrané lokalitě  
v rozsahu 1 hodiny

 výsledkem je 10 fotografií,  
které si vyberete z galerie náhledu  

a ty jsou následně upraveny 

cena 2 000 Kč

pro všechna focení v den svatby  
platí předem splatná záloha  

3 000 Kč. po složení zálohy je datum 
rezervováno pro vás.  

pro před/posvatební focení  
se platí záloha 1 000 Kč. 

zpracování fotek je do měsíce  
od vašeho výběru fotografií. 

doprava je účtována 10 Kč/km z brna 
na místo obřadu/svatby  

(dopravné se neúčtuje pro svatby 
konané v rámci brna). 

Každá započatá hodina nad rámec 
vybraného balíčku se účtuje 1000 Kč.

Navrhuji a zpracovávám svatební alba, 
zajišťuji velkoformátový tisk fotek 
nebo tisk na plátno a další přání.

stejně jako ostatní fotografové 
neposkytuji neupravené fotky, pouze 
finální produkt. děkuji za pochopení. 
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+420 777 672 647
marleen.photography@gmail.com
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