Profesionálne fotografie sú v 21.storočí alfou a omegou obchodovania s nehnuteľnosťami a prezentáciu architektúry.

Viac ako inokedy platí staré známe:

„Jeden krát vidieť je viac, ako sto krát počuť.“
K tomu aby ste profesionálne odfotili architektúru potrebujete viac kvality, ako pri iných fotografických žánroch.

V mojej „fotobrašni“ mám pre fotenie interiérov a exteriérov vymedzenú zrkadlovku Canon 5Ds s 50 Megapixelovým snímačom, ktorá zaručí kvalitnú tlač a detaily. So širokouhlým objektívom Canon 16-35mm f/2.8
II USM triedy Luxury sa zmestím aj do stiesnených priestorov alebo zachytím veľkolepé architektonické
budovy gigantických rozmerov. Stabilitu pri slabom osvetlení zabezpečuje kvalitný statív Manfrotto.

Pri širokouhlých objektívoch dochádza často ku skresleniam, ktoré sa dajú redukovať, alebo naopak využiť
znalosťou správneho miesta fotenia a dodatočnými úpravami v programoch Adobe (a iných),
ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou PROMO fotografie, ktorá reprezentuje.

Svetlo je základom fotografie o tom niet pochýb. Často je potrebné prispôsobiť fotenie správnej hodine,
pre dosiahnutie želaného výsledku. Preto je neodmysliteľnou súčasťou fotenia obhliadka miesta
so vstupnými informáciami zákazníka a jeho predstave o výsledku.

Základný cenník fotenia architektúry:
1.) FOTOGRAFOVANIE
- obhliadka miesta (zadarmo)
- odfotenie skúšobných fotiek (zadarmo)
- ostré fotenie (15 Eur / 1 hodina)
- doprava (účtuje sa 0,30€ / 1km)

2.) POSTPRODUKCIA
- úprava fotiek v programoch Adobe (5 eur / 3 fotky)

Doplnkový cenník fotenia architektúry:
1.) FOTOKNIHA alebo KALENDÁRA
-

z vybraných fotiek sa vytvorí produkt
počet strán závisí na vzájomnej dohode
formát A4
cena od 20 Eur

2.) FOTOOBRAZ na plátne
-

vytvorenie FOTOOBRAZU
formát 40 x 40 , 60 x 40 , 90 x 60
cena od 20 Eur

3.) FOTOOBRAZ v skle
-

vytvorenie FOTOOBRAZU
rám skleneného rámu je v čiernej alebo bielej farbe
formát fotografie A4, A3
cena od 15 Eur

4.) Tlač FOTOGRAFIÍ
-

tlač fotografií
počet kusov vytlačených fotografií po dohode
formát (A4, A3, 9 x 13 alebo 10 x 15) v počte nad 20 ks
cena od 5 Eur

5.) Tvorba FOTOKOLÁŽE
-

z vytlačených fotiek sa vyberú tie, ktoré chce zákazník vložiť do koláže
cena od 40 Eur

