
Velké fotoknihy, formát 20x20 cm

Malé fotoknihy, formát 15x15 cm

Nechte starosti 
s fotografováním 
Vašich ratoslestí 

na nás.

Štěpánská 6, 602 00, Brno, tel.: 777 060 357, email.: jursa@fotojursa.cz

 Foceno pokud možno bez blesku pro zachycení atmosféry.   
 Nejvyšší kvalita tisku klasickou “mokrou” technologií na minilabu.
 Fotopapír s polomatným povrchem, který je odolný proti ohmatání.
 Do fotoknihy se dají vložit další listy, možnost individuální přiobjednávky.

                   

Témata
1) portrét 2) moje školka

3) cvičení, tancování, momentky 4) malování, puzzle, rukodělné hraní

5) ručičky a svačinka či oběd 6) převlékání, spinkání

           Služby navíc
uložení na CD 100 Kč

              Ceník dotisku fotoknihy
Malá fotokniha Velká fotokniha

formát 15 × 15 cm 20 × 20 cm

desky  průhledné
 bílé s čtvercovým výsekem

 průhledné
 bílé s čtvercovým výsekem
 růžové, červené, modré se srdcem

cena 290 Kč 440 Kč

   Ceník fotografování s fotoknihou
minimálně 5 témat, 12 stran, fotokvalita, speciální kroužková vazba, retuš fotografií
fotograf se Vašemu dítěti věnuje celé dopoledne až po dobu, kdy jdou děti spát

Malá fotokniha Velká fotokniha
formát 15 × 15 cm 20 × 20 cm

desky  průhledné
 bílé s čtvercovým výsekem

 průhledné
 bílé s čtvercovým výsekem
 růžové, červené, modré se srdcem

cena 690 Kč 840 Kč
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