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SZERETNÉK
GRATULÁLNI...

 ...hogy megtaláltátok egymást és szeretnétek összekötni az 
életeteket! A Nagy Napra való készülődés összetett feladat, ennek az 
egyik fontos része a megfelelő fotós kiválasztása.

Egy esküvő fotózása a kapott bizalom mellett hatalmas felelősséggel is 
jár, hiszen a kezembe adjátok a lehetőségét annak, hogy megörökítsem 
közös életetek egyik legszebb és megismételhetetlen pillanatát.

 Azokat a momentumokat, pillantásokat, öleléseket, amik utána nem 
csak a Ti életeteket kísérik végig, hanem generációk számára nyújtanak 
örök emléket akár digitálisan, akár megsárgulva egy kis dobozból 
előkeresve...

Ahhoz, hogy ezek az emlékek minél szebbek legyenek és azt kapjátok, 
amire vágytok, több ajánlat közül is választhattok.  Ezek az ajánlatok 
lehetőségek, ötletek számotokra a korábbi tapasztalataim alapján 
összeállítva. 

Amennyiben nem találjátok meg köztük a vágyatokat lefedő ajánlatot 
vagy extra kívánságotok van és tetszettek a korábbi munkáim, akkor 
személyreszabott ajánlatért is keressetek bizalommal és közösen 
összeállítjuk a számotokra tökéletes csomagot!

       Tamás
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EGY KIS SEGÍTSÉG...

 ...hogy könnyen és gyorsan tudjátok értelmezni ezt a katalógust és az általam 
biztosított lehetőségeket.

Egy általános esküvői program a Készülődésből, a Szertartás(ok)ból, gratulációból, 
ajándékozásból csoportképek készítéséből, páros fotózásból, valamint a Vacsorából és 
buliból áll. Az ajánlatok ezen események fél- vagy egész napra kalkulált megörökítését 
tartalmazzák különböző kombinációkban, további választható szolgáltatásokkal, 
tárgyi emlékekkel fűszerezve.

Természetesen, ha lánykikérést is terveztek, esetleg “First look” fotózást szeretnétek 
vagy mindenféle játékkal tarkítjátok a lagzit, akkor ezek az események sem fognak 
kimaradni a témák közül! Fontos kiemelni, hogy - a Mini csomagot kivéve - egyik 
ajánlatban sincs időkorlát, ez a nap rólatok szól, mindig addig maradok, amíg igényt 
tartotok a munkámra, tehát nem kell aggódnotok, ha esetleg csúszik a program, 
nem lesz plusz költsége.

A következő oldalakon minden releváns információt megtaláltok a lehetőségeitekről, 
részletes leírásokkal igyekszem segíteni nektek, valamint feltüntetem, hogy mik azok 
a részszolgáltatások, amiknek az árai az esküvő pontos részleteitől függően változóak 
lehetnek. 

Ezeken kívül találtok javaslatokat, ötleteket, mikre érdemes figyelnetek a 
szervezéskor, valamint a páros fotózások esetében is több lehetőség közül 
választhattok, attól függően, hogy mit szeretnétek.

Bízva a közös alkotás lehetőségében vidám készülődést kívánok!
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MINI

Mini, vagyis rövid, kis létszámú esküvői csomag, egy fotóssal.
Egy igazi gyors, egyszerű, de meghitt esküvőhöz igazodva alakítottam ki ezt a lehetőséget.

Ez az ajánlat a Szertartás(ok) megörökítésével együtt a köszöntések és a családi fotók, csoportképek elkészítését tartalmazza.

SZERTARTÁS(OK)
Polgári és/vagy templomi szertartások rögzítése kültéri és/vagy beltéri helyszínen + csoportképek készítése

MEN N YI IDEIG M AR ADOK? Alapvetően 1-4 óra jelenlétet tartalmaz az ajánlat, attól függ mennyi időt 
ölelnek fel a fenti programpontok (de maximum 4 óra lehet)

H ÁN Y FOTÓT K APTOK? 100-300 db utómunkázott fotó

HOGYAN ÉS MIKOR ADOM ÁT ŐKET? 15 munkanapon belül Dropbox tárhelyen

MI A MEGLEPETÉS? Egy egyedi, nyomtatott, személyes ajándék

MIT KÉR HETÜ NK MÉG?
Civil ruhás jegyes fotózás + 40.000 Ft
Páros fotózás az esküvő napján + 55.000 Ft
Slideshow + 5.000 Ft
Prémium fotóalbum + 15.000 Ft

MEN N YIBE KERÜL?
Egy szertartás esetén: 89.900 Ft (+útiköltség)
Két szertartás esetén: 109.900 Ft (+útiköltség)
50% foglaló a szerződéskötéskor fizetendő





CLASSIC

A klasszikus, fél napos jelenlétet biztosító csomag, egy fotóssal. 
Ez az ajánlat a Szertartás(ok) megörökítését, a Vacsora és buli fotózását valamint egy teljes páros fotózást tartalmaz.

SZERTARTÁS(OK)
Polgári és/vagy templomi szertartások rögzítése kültéri és/vagy beltéri helyszínen + csoportképek készítése

L AKODALOM
A vacsora és a buli legemlékezetesebb pillanatainak megörökítése

IFJÚ PÁR FOTÓZÁS
Az esküvő napján vagy külön időpontban, egyeztetett helyszínen egy páros fotósorozat készítése

MEN N YI IDEIG M AR ADOK? Nincs időkorlát, ahogy alakítjátok a programot, úgy állok a rendelkezésetekre 
(Programtól függően általában 15 órától másnap kb. 1 óráig szokott alakulni.)

H ÁN Y FOTÓT K APTOK? 400-800 db utómunkázott képet
Minimum 30 db fotót retusálva is (A páros fotózás képei)

HOGYAN ÉS MIKOR ADOM ÁT ŐKET? Az utómunkázott fotókat 20 munkanapon belül Dropbox tárhelyen

MI A MEGLEPETÉS? Egy egyedi, nyomtatott, személyes ajándék

MIT KÉR HETÜ NK MÉG?

Civil ruhás jegyes fotózás + 40.000 Ft
Slideshow + 5.000 Ft
Prémium fotóalbum + 15.000 Ft
Bőrkötéses exkluzív fotóalbum + 90.000 Ft
Egyedi fa díszdobozos pendrive + 25.000 Ft
Fine Art utómunka + 150.000 Ft

MEN N YIBE KERÜL? 254.900 Ft (+útiköltség)
35% foglaló a szerződéskötéskor fizetendő



SUPERIOR

A minden részletre kiterjedő, egész napos jelenlétet biztosító csomag, egy fotóssal. Ez az ajánlat a Szertartás(ok) megörökítésén,
a Vacsora és buli fotózásán és egy teljes páros fotózáson kívül, a Készülődés fotózását is tartalmazza!

ELŐKÉSZÜLETEK, ÖLTÖZÉS
A menyasszony és a vőlegény készülődésének valamint a helyszín előkészítésének megörökítése

SZERTARTÁS(OK)
Polgári és/vagy templomi szertartások rögzítése kültéri és/vagy beltéri helyszínen + csoportképek készítése

L AKODALOM
A vacsora és a buli legemlékezetesebb pillanatainak megörökítése

IFJÚ PÁR FOTÓZÁS
Az esküvő napján vagy külön időpontban, egyeztetett helyszínen egy páros sorozat készítése

MEN N YI IDEIG M AR ADOK? Nincs időkorlát, ahogy alakítjátok a programot, úgy állok a rendelkezésetekre 
(Programtól függően általában 11 órától másnap kb. 1 óráig szokott alakulni.)

H ÁN Y FOTÓT K APTOK? 600-1000 db utómunkázott képet
Minimum 30 db fotót retusálva is (A páros fotózás képei)

HOGYAN ÉS MIKOR ADOM ÁT ŐKET? Az utómunkázott fotókat 20 munkanapon belül Dropbox tárhelyen

MI A MEGLEPETÉS? Egy egyedi, nyomtatott, személyes ajándék

MIT KÉR HETÜ NK MÉG?

Civil ruhás jegyes fotózás + 40.000 Ft
Slideshow + 5.000 Ft
Prémium fotóalbum + 15.000 Ft
Bőrkötéses exkluzív fotóalbum + 90.000 Ft
Egyedi fa díszdobozos pendrive + 25.000 Ft
Fine Art utómunka + 150.000 Ft

MEN N YIBE KERÜL? 299.900 Ft (+útiköltség)
35% foglaló a szerződéskötéskor fizetendő



SUPERIOR+

A minden részletre kiterjedő, egész napos jelenlétet biztosító csomag, két fotóssal. Ez az ajánlat a Szertartás(ok) megörökítésén,
a Vacsora és buli fotózásán és egy teljes páros fotózáson kívül, a Készülődés fotózását is tartalmazza!

ELŐKÉSZÜLETEK, ÖLTÖZÉS
A menyasszony és a vőlegény készülődésének valamint a helyszín előkészítésének megörökítése

SZERTARTÁS(OK)
Polgári és/vagy templomi szertartások rögzítése kültéri és/vagy beltéri helyszínen + csoportképek készítése

L AKODALOM
A vacsora és a buli legemlékezetesebb pillanatainak megörökítése

IFJÚ PÁR FOTÓZÁS
Az esküvő napján vagy külön időpontban, egyeztetett helyszínen egy páros sorozat készítése

MEN N YI IDEIG M AR ADU NK? Nincs időkorlát, ahogy alakítjátok a programot, úgy állunk a rendelkezésetekre 
(Programtól függően általában 11 órától másnap kb. 1 óráig szokott alakulni.)

H ÁN Y FOTÓT K APTOK? 800-1200 db utómunkázott képet
Minimum 30 db fotót retusálva is (A páros fotózás képei)

HOGYAN ÉS MIKOR ADOM ÁT ŐKET? Az utómunkázott fotókat 20 munkanapon belül Dropbox tárhelyen

MI A MEGLEPETÉS? Egy egyedi, nyomtatott, személyes ajándék

MIT KÉR HETÜ NK MÉG?

Civil ruhás jegyes fotózás + 40.000 Ft
Slideshow + 5.000 Ft
Prémium fotóalbum + 15.000 Ft
Bőrkötéses exkluzív fotóalbum + 90.000 Ft
Egyedi fa díszdobozos pendrive + 25.000 Ft
Fine Art utómunka + 150.000 Ft
Same Day slideshow + 30.000 Ft

MEN N YIBE KERÜL? 464.900 Ft (+útiköltség)
35% foglaló a szerződéskötéskor fizetendő







MEN N YI IDEIG M AR ADU NK? Nincs időkorlát, ahogy alakítjátok a programot, úgy állunk a rendelkezésetekre
(Programtól függően általában 11 órától másnap kb. 1 óráig szokott alakulni.)

H ÁN Y FOTÓT ÉS MILYEN
HOSSZÚ VIDEÓT K APTOK?

600-1000 db utómunkázott képet, ebből minimum 30 db fotót retusálva is (A páros fotózás képei)
5-10 perces highlights klipet, cinematography stílusban szerkesztve és fényelve
Az esküvő napjának hasznos, nyers videófelvételeit szerkesztés nélkül

HOGYAN ÉS MIKOR
ADJUK ÁT ŐKET?

A fotókat 20 munkanapon belül Dropbox tárhelyen (JPG formátumban, kisebb és a teljes felbontásban is)
A szerkesztett videókat 60 munkanapon belül Dropbox tárhelyen (MP4 videófájl formájában Full HD - 
1920x1080 minőségben, jogtiszta zenével)

MI KÉR HETŐ MÉG?

Civil ruhás jegyes fotózás + 40.000 Ft
Slideshow + 5.000 Ft
Prémium fotóalbum + 15.000 Ft
Bőrkötéses exkluzív fotóalbum + 90.000 Ft
Egyedi fa díszdobozos pendrive + 25.000 Ft
Fine Art utómunka + 150.000 Ft
Második operatőr + 105.000 Ft/nap
4K felbontás (3840x2160) + 50.000 Ft
Külön napon tartott páros fotózás videózása + 50.000 Ft és útiköltség

MI A MEGLEPETÉS? Egy egyedi, nyomtatott, személyes ajándék

MEN N YIBE KERÜL? 634.800 Ft (fotó - 299.900 Ft, videó - 334.900 Ft) +útiköltség
35% foglaló a szerződéskötéskor fizetendő

ELŐKÉSZÜLETEK
A menyasszony és a vőlegény 

készülődésének valamint a helyszín 
előkészítésének megörökítése

SZERTARTÁS(OK)
Polgári és/vagy templomi 

szertartások rögzítése kültéri és/vagy 
beltéri helyszínen + csoportképek 

készítése

L AKODALOM
A vacsora és a buli legemlékezetesebb 

pillanatainak megörökítése

IFJÚ PÁR FOTÓ & VIDEÓ
Az esküvő napján vagy külön 

időpontban, egyeztetett helyszínen 
egy páros sorozat készítése

ALL ACCESS

“Teljes hozzáférés” - vagyis a minden részletre kiterjedő csomag, egy fotóssal és egy videóssal.
Ez az ajánlat a Szertartás(ok) megörökítésén, a Vacsora és buli rögzítésén és egy teljes páros fotózáson kívül, a Készülődés felvételét is tartalmazza! 

Film szempontból drónfelvételek is készülnek, valamint a szertartás hangja külön rögzítésre kerül.



MEN N YI IDEIG M AR ADU NK? Nincs időkorlát, ahogy alakítjátok a programot, úgy állunk a rendelkezésetekre
(Programtól függően általában 11 órától másnap kb. 1 óráig szokott alakulni.)

H ÁN Y FOTÓT ÉS MILYEN
HOSSZÚ VIDEÓT K APTOK?

800-1200 db utómunkázott képet, ebből minimum 30 db fotót retusálva is (A páros fotózás képei)
5-10 perces highlights klipet, cinematography stílusban szerkesztve és fényelve
Az esküvő napjának hasznos, nyers videófelvételeit szerkesztés nélkül

HOGYAN ÉS MIKOR
ADJUK ÁT ŐKET?

A fotókat 20 munkanapon belül Dropbox tárhelyen (JPG formátumban, kisebb és a teljes felbontásban is)
A szerkesztett videókat 60 munkanapon belül Dropbox tárhelyen (MP4 videófájl formájában Full HD - 
1920x1080 minőségben, jogtiszta zenével)

MI KÉR HETŐ MÉG?

Civil ruhás jegyes fotózás + 40.000 Ft
Slideshow + 5.000 Ft
Prémium fotóalbum + 15.000 Ft
Bőrkötéses exkluzív fotóalbum + 90.000 Ft
Egyedi fa díszdobozos pendrive + 25.000 Ft
Fine Art utómunka + 150.000 Ft
Same Day slideshow + 30.000 Ft
Második operatőr + 105.000 Ft/nap
4K felbontás (3840x2160) + 50.000 Ft
Külön napon tartott páros fotózás videózása + 50.000 Ft és útiköltség

MI A MEGLEPETÉS? Egy egyedi, nyomtatott, személyes ajándék

MEN N YIBE KERÜL? 799.800 Ft (fotó - 464.900 Ft, videó - 334.900 Ft) +útiköltség
35% foglaló a szerződéskötéskor fizetendő

ELŐKÉSZÜLETEK
A menyasszony és a vőlegény 

készülődésének valamint a helyszín 
előkészítésének megörökítése

SZERTARTÁS(OK)
Polgári és/vagy templomi 

szertartások rögzítése kültéri és/vagy 
beltéri helyszínen + csoportképek 

készítése

L AKODALOM
A vacsora és a buli legemlékezetesebb 

pillanatainak megörökítése

IFJÚ PÁR FOTÓ & VIDEÓ
Az esküvő napján vagy külön 

időpontban, egyeztetett helyszínen 
egy páros sorozat készítése

ALL ACCESS+

“Teljes hozzáférés” - vagyis a minden részletre kiterjedő csomag, két fotóssal és egy videóssal.
Ez az ajánlat a Szertartás(ok) megörökítésén, a Vacsora és buli rögzítésén és egy teljes páros fotózáson kívül, a Készülődés felvételét is tartalmazza! 

Film szempontból drónfelvételek is készülnek, valamint a szertartás hangja külön rögzítésre kerül.
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MI, MIKOR ÉS HOL?

Helyszínek és időpontok.

Ezek a legfontosabb kérdések ajánlatadás - kérés előtt. Ha a pontos kezdési idők 
nincsenek is meg, a helyszínek mindenképpen fontosak az utazások, adott esetben 
a helyszínek közötti utazások idejének, távolságának kalkulálása miatt.

• Készülődés
• Lánykikérés, búcsúztatás és/vagy First look fotózás
• Templomi szertartás és/vagy Polgári szertartás
• Páros fotózás az esküvő napján
• Vacsora és a lagzi

Ezek az opciók szoktak felmerülni, ezeken kell végigmenni, hogy mi hol lesz és mikorra 
tervezitek az egyes programpontokat. Természetesen rátok csak azok vonatkoznak, 
amikről szeretnétek, hogy képek készüljenek.

Nagyon fontos tanácsom szokott lenni ezzel kapcsolatban, hogy próbáljátok úgy 
szervezni, hogy ne kelljen egynél többször ingázni adott helyszínek között. Vagyis 
nem praktikus sokat autózni oda-vissza ugyanazon pontok között, érdemes minél 
inkább egy-egy helyszínre összpontosítani a történéseket, hogyha nincs is minden 
egyetlen helyszínen, akkor is lineárisan lehessen haladni A-ból B-be, B-ből C-be és 
így tovább. Sok értékes idő megy el kevésbé praktikus szervezés esetén a felesleges 
utazásokkal, a menyasszonynak sem kényelmes többször ki-be szállni az autóba, 
tehát ilyen szempontból minél egyszerűbb a program, az annál könnyebb lesz nektek 
is. A násznép ide-oda mozgatásáról már nem is beszélve...

Az a legjobb, ha minél több minden zajlik ugyanazon a helyen és a lehető 
legkevesebbet kell utazni különböző helyszínek között.



PÁROS
FOTÓZÁS

 Az egyik legnagyobb dilemma szokott lenni az esküvő 
napjához közeledve, hogy az Ifjú pár fotózást mikor és hol tartsuk meg. 
Előfordulhat, hogy nem csak esküvői ruhás képeket, hanem előtte 
civilben, Jegyes fotókat is szeretnétek vagy a fotózáshoz egészen 
különleges ötletetek van, amit nem ideális a Nagy Napon kivitelezni... 
Ilyen és ezekhez hasonló témákra van több javaslatom, hogy ez a közös 
fotósorozat valóban a legtökéletesebb legyen mind közül!   
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JEGYES FOTÓZÁS
vs  IFJÚ PÁR FOTÓZÁS

 Kreatív fotózás vagy páros fotózás - ki hogyan ismeri. Az ajánlataimban Ifjú 
pár fotózásként szerepel, amikor a menyasszonyt és a vőlegényt teljes pompájában 
fotózom illetve Jegyes fotózásként, amikor civil ruhában. Egy ajánlat alapvetően 
egy páros fotózást tartalmaz. Mindegy, hogy melyik típusúra használjátok fel. Páros 
fotózások esetén az alábbi kérdések merülhetnek fel, leírom a tanácsaimat ezekkel 
kapcsolatban.

SZERETNÉTEK-E JEGYES FOTÓZÁST IS VAGY
CSAK IFJÚ PÁR FOTÓZÁSRA VÁGY TOK?

Itt egyszerű a döntés, szeretnétek magatokról civil ruhás képeket is vagy csak a 
klasszikus esküvői ruhásat kéritek.

HA CSAK EGY PÁROS FOTÓZÁST SZERETNÉTEK,
AMI A CIVIL JEGYES FOTÓZÁS. . .

...akkor nincs több kérdés :) Keresünk egy napot az esküvő előtt, amikor elmegyünk 
egy jó hangulatú fotózásra, mintha csak egy randin lennétek. Az esküvő napján pedig 
csak 2-3 beállított kép készül rólatok az esküvőn kívül.



TAMAS RENNER - PROFESSIONAL WEDDING PHOTOGR APHER   |    2023

HA CSAK EGY PÁROS FOTÓZÁST SZERETNÉTEK,
AMI VISZONT AZ ESKÜVŐI RUHÁS KREATÍV. . .

...akkor eldönthetjük, hogy az Ifjú pár fotózást van-e lehetőségetek, szándékotok az 
esküvőtől független, külön napon megtartani vagy mindenképpen az esküvő napján 
szükséges tartani. Ha külön napon tarthatjuk, akkor időben és helyileg szabadok 
vagyunk, bármikor és bárhova mehetünk. Ha az esküvő napján kell páros fotóznunk, 
akkor a helyszín és a program is köt minket. 

HA PEDIG MINDKÉT PÁROS FOTÓZÁST SZERETNÉTEK. . .

...akkor azt leginkább akkor éri meg választani, ha a civil fotózás mellett az esküvői 
ruhás sorozatot is van lehetőségünk az esküvőtől független napon tartani. Ez a full 
extra lehetőség, amikor tényleg bármit lehet! Ebben a kérdésben egyébként nagyon 
nyitott és rugalmas vagyok, bármilyen ötletben támogatlak Titeket, mivel nekem is 
az az érdekem, hogy, minél különlegesebb, maradandóbb fotókat alkossunk!

De, ha mégis az esküvő napján tartjuk, mert tudtok rá legalább 30-60 percet szánni, 
akkor időben és helyszínt tekintve is mindenképpen a lehető legjobb, legszebb 
opciót válasszuk ki, hogy igazán különleges képeitek szülessenek. Ezzel arra célzok, 
hogy a fotózásra kiválasztott időpont a programot tekintve legyen priorizált - ne a 
programhoz igazítsuk a fotózást, hanem a fotózáshoz a programot. Használjuk ki a 
természetileg legszebb fényeket, legjobb időszakot - erre vonatkozóan mindig jelzem 
az ideális intervallumot.

Azt viszont tudnotok kell, hogy a két páros fotózás választása esetén a második páros 
fotózásért + 39.900 Ft-tal szükséges számolnotok. Ezek a képek külön utómunkán és 
retusáláson esnek át, ezért más kalkulációt igényel az esküvő többi fotójához képest.

Valamint érdemes úgy terveznetek, hogy minden napra, amikorra fotózást tervezünk, 
akkor az adott fotózáshoz illő sminkkel és fodrásszal is kalkuláltok - amennyiben van 
rá lehetőségeket.
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AZ IFJÚ PÁR FOTÓZÁS
HELYE ÉS IDEJE

Ha sikerült eldöntenetek, hogy egy vagy két fotózást szeretnétek, akkor már csak 
egy dolog van hátra! Az Ifjú pár fotózás pontos helyének és idejének kitalálása. Ha az 
esküvő napján nem fotózunk, mert külön napon tartjuk az esküvői páros fotózást, 
akkor nincs gond. A kiválasztott helyszín csak az útiköltséget befolyásolhatja, időben 
szabadok vagyunk. (De ebben a fejezetben kifejtem, hogy mikor a legideálisabb 
fotózni.)

Amennyiben viszont az esküvői programba kell beilleszteni az Ifjú pár fotózást, akkor 
erre az esetre két nagyon fontos szabály betartását szoktam javasolni. Ugyanis a páros 

IFJÚ PÁR FOTÓZÁS

ESKÜVŐ ELŐTT ESKÜVŐ NAPJÁN ESKÜVŐ UTÁN

ELŐN Y
• időben nem szorít minket az esküvői program
• különleges helyszínre is mehetünk

ELŐN Y
• bérelt ruha esetén nincs probléma a szalonból 

való külön kikéréssel
• a vőlegény számára meglepetés maradhat a 

menyasszony ruhája

ELŐN Y
• időben nem szorít minket az esküvői program
• egyedi helyszínre is mehetünk
• már teljesen felszabadultak lesztek

H ÁT R Á N Y
• a ruha nem lesz meglepetés a vőlegény számára
• bérelt ruha esetén időben kötöttek leszünk, hogy 

mikor van lehetőségetek az esküvőt megelőzően 
kikérni a ruhát

H ÁT R Á N Y
• időben szorít, helyben pedig korlátoz minket az 

esküvői program
• nincs lehetőségünk különleges helyszínt 

választani
• kevésbé tudtok felszabadultak lenni

H ÁT R Á N Y
• bérelt ruha esetén időben kötöttek leszünk, hogy 

mikor van lehetőségetek az esküvőt követően 
újra kikérni a ruhát



fotózás sarkalatos pont az esküvő napi programjának tervezését illetően!

Az egyik szempont a helyszín. Aznapi fotózás esetén az esküvő fő helyszínétől 
ne legyen messzebb autóval 10-15 percnél. (Oda-vissza az is már 20-30 perc!) Ez a 
maximum. Ha ennél nagyobb távolságra kell külön elmenni az sok-sok értékes 
időt vesz el tőletek, valamint nem lesz kényelmes teljes díszben sokat autózni, az 
adott esetben nagy nyári melegről nem is beszélve... Semmilyen szempontból sem 
praktikus nagyobb távolságra, időben hosszabb útra levő helyszínre elmenni fotózni 
- garantált lenne a kapkodás, mert folyamatosan bennünk lesz, hogy “mikor kell 
visszaindulni”.

Bárhova elmegyek értetek, de ismerem egy esküvői program illetve egy fotózandó 
pár határait, ezért hangsúlyozom ennyire, hogy a Nagy Napon ne nehezítsétek meg 
a saját dolgotokat a szükségesnél jobban. Aznap az a legfontosabb, hogy minden 
gördülékenyen és lazán menjen, Ti pedig jól érezzétek magatok. Ehhez pedig mindig 
a legegyszerűbb és leghatékonyabb megoldások jelentik a kulcsot.

A másik szempont, ami talán még fontosabb, az időpont. Vagyis, hogy az esküvő 
programjába mikorra tervezitek be azt a kb 30-60 perces időtartamot (többre aznap 
sajnos nincs idő), ami csak a miénk és nyugodtan tudunk alkotni. Ugyanis a legszebb 
fények, ideális körülmények minden esetben az aznapi napnyugta előtti utolsó 3-4 
órás időszakban vannak. Ekkorra szoktam javasolni a páros fotózást. 

Íme egy példa, ha 20:00-kor van a napnyugta. Ebben az esetben 16:00-20:00 óra 
között van az ideális időszak, ebből is 18:30-19:00 óra között a tökéletes, +/- az előtte 
lévő 30 perc. Ahogy halad az idő (visszafelé és előre) úgy romlanak a lehetőségek. Az 
utolsó órába már csak belecsúszni szabad.
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Ennek megfelelően beleírom az aktuális ajánlatokba is, hogy az adott esküvő napján 
mi lenne a legjobb időszak. Ehhez képest minél korábban kezdünk annál melegebb 
lesz és annál keményebbek lesznek az árnyékok, ami nem szép. Késő tavaszi és 
nyári időszakban 15/16 óra előttre pedig kifejezetten nem szoktam javasolni a páros 
fotózás időzítését, ugyanezen okok miatt, csak még hatványozottabban. (Azt nem 
mondhatom, hogy 11 órakor nem fotózlak le Titeket, ha akkor szeretnétek, de 15 óra 
előttre tényleg nagyon nem javaslom a páros fotózás időzítését. Egy nyári esküvő 
esetén sajnos még a 16-17 óra is korai, ha a legideálisabb lehetőséget nézzük.)

De végeredményben ha az aznapi napnyugta előtti 3-4 órás időszak bármelyik 
egy-két órájába tervezitek a fotózást, akkor az már egy ideális időpont választásnak 
mondható. Ha ezeket a tanácsokat mérlegelitek, akkor biztos vagyok benne, hogy 
a lehető legjobb döntést tudjátok meghozni és elégedettek lehetünk az elkészült 
képekkel.

Őszi vagy tavaszi fotózások esetén a hajnali, napfelkeltés fotózást is fel szoktam dobni 
ötletként, nyáron csak azért nem, mert akkor annyira korán kel a Nap, hogy ha Ti és 
én fel is kelünk, nem találtok fodrászt és sminkest, aki éjjel 2-3 óra körül megcsinál 
mindent, hogy Ti hajnal 4-5-re készen legyetek... De, ha mégis, akkor gyerünk, 
csináljuk! :)



ÖSSZEGZÉS

Mire is van tehát szükség a pontos ajánlathoz?

• Eldönteni, hogy egész napos (készülődéstől) vagy fél napos (vendégvárástól) 
jelenlétet szeretnétek.

• Megírni az egyes események tervezett helyszíneit esetleg a tervezett kezdési 
időpontjait.

• Az esküvői ruhás Ifjú pár fotózást tervezitek-e külön napon tartani vagy 
mindenképpen az esküvő napján lenne?

• Szeretnétek civil ruhás Jegyes fotózást is?
• A választott páros fotózás(ok)hoz vannak-e már helyszín ötleteitek? (Ez az a 

kérdés, ami azért alapvetően bőven ráér, de mégis van konkrét elképzelésetek, 
akkor ez az infó is jöhet nyugodtan!)

Ha ezeket a kérdéseket tisztázni tudjuk a korábbi információk és tanácsok 
segítségével, úgy tudok nektek személyreszabott és pontos árajánlatot küldeni.

Amennyiben még mindig vannak dolgok, amikben nem vagytok biztosak és 
egyeztetni szeretnétek róla, keressetek bizalommal e-mailen vagy telefonon!

hello@tamasrenner.com
+36 70 609 1899
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TIPPEK A FORGATÓKÖNYVHÖZ
FOTÓS SZEMPONTBÓL

KÉSZÜLŐDÉS

Leginkább a menyasszonyt érinti a javaslatom, hogy biztosan ne legyen kapkodás. 
Menyasszonyi készülődésre 4 órát szoktam ajánlani. Zuhany, haj, smink, majd az 
öltözés. Biztos, hogy minden tovább fog tartani, mint a próba alkalmakkor. Biztos, 
hogy folyamatosan jönni fognak a telefonok, hogy mi hova kerüljön, ki mikor érkezik, 
megvan-e ez, hol van az és a csajos csacsogásról nem is beszéltünk még :) Ezekkel 
nincs is semmi gond, de épp ezért érdemes a készülődés időszakát nagyon lazára 
tervezni és nem percre pontosan kiszámolni.

Valamint, ha készülődést is fotózunk, akkor nagyon fontos, hogy minden apróság, 
kellék, emlék legyen a helyszínen. Gyűrűk, óra, mandzsetta, csokor, cipők, ékszerek, 
meghívó, bármi egyéb - tehát ne valaki hozza majd később pl. a szertartás helyszínére, 
hanem minden legyen nálatok, hogy le tudjam fotózni.

BEVONUL ÁS

Ha több emberből áll majd a bevonulási rend (pl. gyűrűvívő, koszorúslányok, 
sziromszórók, tanúk, vőlegény, menyasszony), akkor minden esetben a következő 
ember akkor induljon, amikor az előtte lévő már megérkezett és elfoglalta a helyét.  
(Ha megérkezett pl. a gyűrűvívő kisfiú és átadta a gyűrűket, akkor csak ezt követően  
- és nem párhuzamosan! - indulnak el pl. a koszorúslányok.) Ez azért fontos, hogy ne 
takarják egymást, mindig azé legyen a teljes figyelem, aki éppen érkezik. Legfőképp 
az utolsókként érkező vőlegényé, majd a menyasszonyé.
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SZERTARTÁS UTÁNI SZÜLŐKÖSZÖNTÉS

Együtt és egyszerre menjetek a menyasszony hozzátartozóihoz, majd utána ugyanúgy 
együtt a vőlegény családjához. Egy a lényeg: ne ketten két irányba, mert akkor biztos, 
hogy nem tud kép készülni minden köszöntésről, hiszen egyszerre történnének.

SZERTARTÁS UTÁNI KIVONUL ÁS

Ha terveztek “bármilyen szórást”, akkor azt érdemes előre jelezni, hogy a 
ceremóniamester vagy vőfély mozgatni tudja a vendégeket egy hosszú sorfal 
kialakításához. Ezen a hosszú, vendégek alkotta úton fogtok keresztülhaladni, 
miközben látványos alagutat képeznek majd a pl. eldobált szirmok.

CSOPORTKÉPEK

Írjatok listát! Minden egyes beállításról (értsd: csoportkép felállásról). Névszerinti 
beállítások, melyik csoportképen kik szerepelnek mellettetek. A vőfély vagy a 
ceremóniamester ez alapján fogja tudni szólítani a jelenlévőket. Ez a leghatékonyabb 
módja a csoportképek elkészítésének, hogy biztosan senki se maradjon ki és ne 
kelljen nektek sem és a vendégeknek sem sokat várnia egymásra.

Van olyan, hogy a vőfély/CM azt mondja, tudja ő azt fejből, nem szükséges a lista... 
Ne hagyjátok magatok, ez általában a szülők, tanúk, nagyszülők és 1-2 csoportkép 
szintig igaz, majd utána ott áll még 30-40-50+ ember, akikkel még nem készült kép 
és elszabadul az armageddon. Tehát mindenképpen írjátok meg a listát minden 
kombinációról, hogy legyen egy itiner, ami alapján hatékonyak lehetünk - ez igazából 
mindannyiunk érdeke, hogy minél kevesebb ideig álljon - szó szerint -  a program.
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HOGYAN TÖRTÉNIK?

K APCSOL ATFELVÉTEL

Első lépésként érdemes végiggondolnotok, hogy a Nagy Nap mely eseményeiről 
szeretnétek fotókat. Ha még nincs meg legalább az esküvő pontos napja és a 
helyszínek, akkor nehezebb pontos ajánlatot adni és kalkulálni. Ha viszont már 
szerencsésen kiválasztottátok a Nagy Nap időpontját és a helyszíneket, valamint 
körvonalazódik előttetek a program is, akkor ezek alapján már könnyen ki tudom 
alakítani számotokra az ideális ajánlatot. Akár e-mailen, akár telefonon elérhettek és 
könnyen fel tudjuk venni a kapcsolatot.

ÁRAJÁNL AT KÜLDÉSE, SZEMÉLYES TAL ÁLKOZÓ

A telefonos/email-es vagy akár személyes találkozót követően - az esküvőtökkel 
kapcsolatos alapvető információk ismeretében - elküldök számotokra egy hivatalos 
ajánlatot, melyet, ha - nagy körvonalakban, de legyünk pozitívak: teljes mértékben 
- rendben találtok, akkor már csak egy szerződéstervezetre és a foglalózásra van 
szükség. Szerződéskötésig a kiküldött árajánlatot és időpontfoglalást 14 napig 
tudom fenntartani számotokra. Az ajánlatkérés során természetesen lehetőség van 
személyesen vagy online videochat formájában is egyeztetni.

SZERZŐDÉSKÖTÉS, HELYSZÍNBEJÁRÁS

Amint elfogadtátok a végleges ajánlatot és a szerződéstervezetet, valamint a foglaló 
rendezésével egyidőben közösen aláírtuk őket, már csak az esküvőtök napja van hátra 
és az igazán apró részletek folyamatos egyeztetése kerül majd előtérbe. Többek között 
tisztáznunk kell időközben a kialakuló forgatókönyvet, indokolt esetben érdemes 
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egyszer akár a helyszín(ek)en is találkozni, bejárni az érdekes pontokat, végigbeszélni, 
hogy hol mi fog történni, ezzel Ti is és én is alaposan fel tudunk készülni. A fotós 
kezében nagyon sok fontos szál fut össze, így több praktikus és gyakorlatias tanáccsal 
tudlak ellátni benneteket, akár a helyszínbejárások során is. A szerződéskötésre és a 
foglaló rendezésére online, utalásos formában is lehetőség van.

AZ ESKÜVŐ NAPJA

Eddigre már én is megkapom tőletek a végleges és mindenre kiterjedő pontos 
forgatókönyvet. Ezt betartva és a korábban megbeszéltek szerint foglak követni 
Benneteket, hogy egyetlen pillanatról se maradjak le. Ha szükséges tudok segíteni a 
készülődés során, egyszóval amennyiben igényt tartotok rá, fotósból azonnal baráti 
segítővé is válhatok, hogy minden a leggördülékenyebben menjen számotokra. 
Akkor kezdek, amikor szeretnétek és akkor fejezem be a munkát, amikor együtt úgy 
döntünk, hogy megköszönitek a szolgálataimat.

AZ ESKÜVŐ UTÁN, A KÉPEK ÁTADÁSA

• 15 vagy 20 munkanapon belül (ajánlattól függően) kapjátok meg 
az esküvő eseményein készült válogatott, utómunkázott képeket, 
Dropbox online felületen

• 30-60 munkanapon belül jut el hozzátok  a zenés slideshow, 
a nyomtatott fotóalbum a legszebb 50 képpel, a személyes 
meglepetésem illetve a díszdobozos pendrive - mindezek 
természetesen szintén a választott ajánlattól függően

Amíg friss az élmény, addig a legértékesebbek a képek, ezért nem váratlak Titeket 
hetekig, hónapokig! Ha bármilyen további nyomtatott vagy egyéb online formában 
is szeretnétek megkapni a fotókat, akkor ezekre is van lehetőség egyedi árszabás 
szerint.
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GYAKORI KÉRDÉSEK

HÁNY ÓRA JELENLÉTET TARTALMAZNAK A CSOMAGOK?

Nincs időlimit vagy bármiféle időkorlát. Ez a Ti nagy napotok, a programot Ti alakítjátok, 
akkor és ott vagyok jelen, ahol szükségetek van rám. Nem kell amiatt aggódnotok, ha 
bármi is csúszna, hogy nem lesz elég idő rá vagy ott maradok-e. Az első pillanattól az 
utolsó tánclépésig maradok, ha szeretnétek. (Kivéve a Mini ajánlat, ami kifejezetten 
rövid esküvőkre van tervezve, ennél számít az idő.) Általában egyébként az átöltözés 
utáni visszatérés + kb. fél óra alapján szokott a távozás időpontja kialakulni.

PONTOSAN HÁNY KÉPET TARTALMAZNAK A CSOMAGOK?

Az esküvői fotózásra is igaz a mondás, hogy a kevesebb néha több. Többet érnek 
az átgondolt, minőségi fotók, mintha tucatképek és ismétlések százait kellene 
átpörgetnetek. Elcsépelt, de a munkám során nem a mennyiségre, hanem a 
minőségre törekszem. Program- és esküvő függő, hogy hány kép készül, egy hosszú 
esküvő napján összesen akár 3-4000 kattintás is összejöhet. Ezek közül kerül ki egy 
1000-2000 fotót is tartalmazó nyers válogatás, mely az esküvő minden részletére 
kiterjed. Ez a mennyiség marad meg, ezek kerülnek archiválásra.

Az utómunkázott fotók ebből a nyers válogatásból kerülnek ki. Pontosabb számokat 
az egyedi ajánlatokban tudok feltüntetni, amikor már ismerem az igényeiteket, látom, 
hogy nagyjából hány kép elkészítésére lesz lehetőségem. A tapasztalat az, hogy 
mindig több fotó kerül átadásra, mint amennyi az ajánlatban szerepel.
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MEG LEHET K APNI AZ ÖSSZES NYERS KÉPET?

Az összes nyers kép nem kerül megőrzésre, mert már a nap során is folyamatosan 
szűröm az elkészült képeket. A kiválogatott nyers fájlok archiválva lesznek, de 
nem kerülnek átadásra. Egyszerű hasonlattal élve: az étteremben sem a még csak 
bepanírozott húst kapja meg a vendég, hanem azt előtte a szakácsnak még meg kell 
sütnie. Nyers étel, vagyis fotó nem kerülhet ki a készítője kezéből.

A fentiek alapján (Pontosan hány képet tartalmaznak a csomagok c. bekezdés) a 
belém vetett bizalmat szoktam javasolni, hogy megkapjátok tőlem a legjobb képeket, 
utómunkázva. Ez általában maximálisan elég szokott lenni.

A nyers képek körüli bűvöletet néhány kollégám már kiválóan összefoglalta - ki finomabban, 
ki határozotabban - hogy miért nem, a nem. Jogi háttér, szakmai háttér és úgy egyszerűen 
reálisan gondolkodva. Így én sem tudok mást javasolni, minthogy olvassátok el kérlek az 
alábbi bejegyzéseket és mindent meg fogtok érteni belőlük, hogy hozzájuk hasonlóan miért 
nem adom át én sem a nyers fájlokat.

Könnyed magyarázat 
https://mlzphoto.hu/2014/10/29/ezert-nem-kapod-meg-soha-a-nyers-fajlokat-az-
eskuvofotostol/ 
 
Kissé határozottabb, de tűpontos megfogalmazás 
https://photom.hu/mi-az-a-nyers-foto-es-en-miert-nem-adom-at-oket/ 
   
Nagyon hosszú, A-Z-ig gyorstalpaló a témában 
https://www.digilab.hu/mi-az-a-nyers-fajl-es-miert-szeretnek-megkapni-az-ugyfelek/ 
   
Ha az előző hármat elolvastátok, ebben már nem lesz új infó. 
https://lajtarjudit.hu/nyers_kepek_atadasa

https://mlzphoto.hu/2014/10/29/ezert-nem-kapod-meg-soha-a-nyers-fajlokat-az-eskuvofotostol/
https://mlzphoto.hu/2014/10/29/ezert-nem-kapod-meg-soha-a-nyers-fajlokat-az-eskuvofotostol/
https://photom.hu/mi-az-a-nyers-foto-es-en-miert-nem-adom-at-oket/

https://www.digilab.hu/mi-az-a-nyers-fajl-es-miert-szeretnek-megkapni-az-ugyfelek/
https://lajtarjudit.hu/nyers_kepek_atadasa 
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UTÓMUNK ÁZÁSRA KERÜLNEK A KÉPEK?

Az összes nyers fotóból készül egy bő válogatás, ami a legjobban sikerült hibátlan 
képeket tartalmazza, de még mindig nyersek. Ennek a válogatásnak a nagyobb része 
kerül kidolgozásra. Az utómunka a képek vágását, egyenesítését, kontrasztok, színek 
korrigálását, hangulatos fényelését jelenti, valamint, amiken az Ifjú pár közel szerepel, 
azok kapnak egy alap arcretusálást is. 

Az Ifjú pár vagy Jegyes fotózás képei teljes arc- és bőr retusáláson is átesnek a 
korrekciós utómunka során. Ezeket a kidolgozott képeket adom át nektek.

MIT JELENT AZ IFJÚ PÁR FOTÓZÁS?

Szokás kreatív vagy páros fotózásnak is hívni. Esetleg civil ruhás Jegyes fotózással 
kiváltani. Lehet az esküvőtök napján a programba illesztve vagy külön helyen és 
időben. Rengeteg ötlet és koncepció szerint lehet egy ilyen páros fotózást elkészíteni, 
ennek a keretei mindenképpen egy kisebb egyeztetést igényelnek, hogy tökéletes 
eredményt érhessünk el. Ezzel kapcsolatban minden további információt, javaslatot 
megtaláltok a letölthető katalógusban.

AZ IFJÚ PÁR FOTÓZÁS LEHET AZ ESKÜVŐTŐL
KÜLÖN HELYEN ÉS IDŐBEN?

Természetesen lehet, javasolni is szoktam. Ezzel kapcsolatban minden további 
információt, javaslatot megtaláltok a letölthető katalógusban.
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A POLGÁRI SZERTARTÁST KÜLÖN NAPON TARTJUK,
ARRA IS HÍVHATUNK FOTÓZNI?

Természetesen hívhattok. Akár az is egy nagy vendégsereggel megtartott esemény 
lesz, akár csak szűkkörű, az is az esküvőtök része. Amennyiben hétköznap tartjátok, 
pl. péntek délután, úgy kedvezményesen, + 49.900 Ft-ért tartalmazza az esküvői 
ajánlatotok ezt a külön időpontot.
 
Abban az esetben azonban, ha egy másik hétvégére esik (szombatra vagy vasárnapra) 
úgy ez a nektek maximum 2 órás program részemről egy teljes nap fenntartását 
jelenti. Hiszen erre a napra már nem fogok tudni kiadni egy potenciális másik, teljes 
esküvőre foglalást. Ezért ebben az esetben a legkisebb ajánlat - kifejezetten csak a 
Szertartás és csoportképek fotózását tartalmazó csomag, a Mini csomag - árát kell 
felszámolnom plusz költségként az eredeti ajánlaton kívül.

MENNYI IDŐN BELÜL K APJUK MEG A KÉPEKET?

A kiválogatott, utómunkázott, retusált képek maximum 20 munkanapon belül 
kerülnek átadásra. (Bővebb információkat találtok a “Hogyan történik? - Esküvő 
után, a képek átadása” c. bekezdésben.) Általában egyébként már az esküvőt követő 
1-2 héten belül küldeni szoktam a képeket, a 20 napot csak akkor használom ki, ha 
rövid időn belül több esküvő torlódik össze.

AZ AJÁNL ATOK TARTALMAZNAK-E FOTÓALBUMOT VAGY
BÁRMILYEN MÁS NYOMTATOTT ANYAGOT?

Nem, alapértelmezetten fizikai, tárgyi elemeket nem tartalmaznak az ajánlatot, de 
kínálok lehetőségeket, amikkel bővíteni tudjátok a választott csomag szolgáltatásait. 

Ilyen lehet egy keményborítós, 21x21 cm alapterületű, minimum az 50 legjobb 
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fotót tartalmazó, síkban nyíló prémium minőségben nyomtatott fotóalbum, amit 
legkésőbb 30-60 munkanapon belül juttatok el számotokra. Ha más kérésetek van, 
kisebb méretű albumok kevesebb képpel, egyszerű nyomtatott fotók vagy nagyobb 
nyomatok falra, abban is segítségetekre tudok lenni.

Ezeken kívül zenés slideshowt vagy egyedi, személyre szabott, fa díszdobozos 
pendriveot is kérhettek a saját meglepetéseimmel bővítve

A FOTÓALBUMBA TE VAGY MI VÁL ASZTJUK KI A KÉPEKET?

 Alapvetően azt szoktam javasolni, hogy bízzatok bennem és a látásmódomban, 
de természetesen arra is van lehetőség, hogy Ti válasszátok ki a számotokra 
legkedvesebb 50-60 fotót, amiből aztán elkészíthetem az albumot. Utóbbi esetben 
viszont rajtatok is múlik, hogy mikor kaphatjátok meg az albumot, mivel, ha nem 
választjátok ki egy bizonyos időn belül a kedvenc képeiteket, úgy én sem tudom 
garantálni, hogy a vállalt határidőig elkészüljön a nyomtatott anyag. (Kellemetlen 
dolog “futni a pár után” hetekkel a képek átadása után, hogy válasszák ki a fotóikat 
az albumba, mintha csak nekem lenne fontos, hogy elkészüljön. De ez szerencsére 
nagyon ritka eset.) :)

MILYEN FORMÁBAN K APJUK MEG A KÉPEKET?

Alapvetően minden ajánlatban Dropbox online felületen juttatom el hozzátok a 
képeket webes és nyomdai minőségben is. Az alapajánlatokon felül kérhettek 
fotóalbumot, slideshowt vagy egy különleges, díszdobozos pendrive-ot is, személyes 
meglepetésekkel együtt.
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KÜLÖN NYOMTATOTT KÉPEKET,
EGYEBEKET VAN LEHETŐSÉG KÉRNI?

Természetesen, ha egyedi kérésetek, igényetek van a kész fotókkal kapcsolatban, 
akkor mindenre tudunk megoldást találni, csak jelezzétek nekem. Ezek készítendő 
anyagoktól függően lehetnek díjmentesek, de plusz költséggel is járhatnak.

EGYEDÜL ÉRKEZEL VAGY JÖN MÉG EGY FOTÓS?

Ajánlattól függően van lehetőség két fotós jelenlétére is, több szem többet lát. Illetve, 
ha például a készülődés vagy a szertartás jellege olyan, akkor kimondottan szükséges 
egy második fotós. Same Day slideshow igény esetén nem is jöhetnek szóba más 
opciók, csak a két fotós ajánlatok.

SZÜKSÉGES-E SZÁLL ÁST IS BIZTOSÍTANI A FOTÓS RÉSZÉRE?

Alapvetően nem. Nagyon extrém körülményeknek kell lenniük, hogy a fotózás végén 
ne tudjak hazamenni. Nem szoktam szállással tervezni, maximum Budapesttől 
és Siófoktól is távoli esküvők esetén biztonsági lehetőségként tisztázzuk a szállás 
kérdését, ha úgy hozná a helyzet, de alapvetően nem szükséges szállással kalkulálni.

Bővebben. Ha az esküvő helyszíne 1,5 (nagyon maximum 2) óránál messzebb van 
tőlem, akkor reális lehet, hogy szállásra is szükségem lesz.

Illetve rendhagyó helyzet, ha az esküvőtök másnapján olyan helyen van munkám, 
ami az esküvőtök helyszínéhez közelebb esik, mint az otthonomhoz, vagyis nem éri 
meg hazamennem, majd másnap újra a közeletekbe visszamenni - ebben az esetben 
szoktam kérni a szállás adminisztratív szervezésében való segíségét. (Illetve ilyenkor 
természetesen ez már nem a Ti költségetek.)
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ÚTIKÖLTSÉG, ÜZEMANYAGKÖLTSÉG FELMERÜLHET?

Fotózási naponként - ennek számít az esküvőtök napja vagy egy külön napi páros 
fotózás - van egy alap kiszállási díj, ami 11.000 Ft.

Ez az alapdíj az esküvőtök napján tartalmaz számotokra egy 50 km-nyi utazási keretet, 
siófoki vagy budapesti indulással kalkulálva - attól függően hova esik közelebb az 
esküvőtök. Ezt az utazási keretet túllépve a fenti alapdíjon kívül 70 Ft/km költséggel 
szükséges számolni. Természetesen az alapdíj fejében az első 50 km levonásra kerül 
a teljes odavissza távolságból.

A külön napi páros fotózásoknál a fotózásoknak plusz költsége nincsen csak azért, 
mert nem az esküvő napján van. De kiszállási díjként útiköltség viszont van - a már 
említett 11.000 Ft / alkalom. Ez budapesti, Budapest környéki vagy Balaton környéki 
helyszínekre van kalkulálva. Ha ezeknél távolabbi helyszínre mennénk egy páros 
fotózás alkalmával, akkor ez a 11.000 Ft a fentiek szerint emelkedhet. Külön napi páros 
fotózásoknál nincsen 50 km-es díjmentes utazási keret.

KÜLFÖLDI ESKÜVŐK ESETÉN HOGYAN TÖRTÉNIK A 
JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK K ALKUL ÁL ÁSA?

Külföldi vagy nagyon távoli helyszín(ek) esetén teljes mértékben egyedi ajánlat és 
tervezés szükséges. Az elsődleges szempont az, hogy mindannyiunknak egy win-win 
helyzetet teremtsünk. Nyilván a fotósnak egy exkluzív vagy egzotikus helyszín nagyon 
erős referenciaként szolgál, de attól még a befektett idő és munka sem adható 
“ingyen”. A konkrét helyszín, oda-vissza utazási módok lehetőségei és természetesen 
a szállás, mind-mind költségek, amikkel számolni kell a munkadíj mellett. 

Ezér mindenképp ismernem kell az esküvő részleteit, hogy egy olyan - teljesen 
személyre szabott - ajánlatot tudjak adni, ami mindannyiunknak megéri.
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