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Fotografování třídních
skupin ke konci školního roku

skupinky kamarádů
formát 9x13 cm

15 Kč

foto třídy formát 15x21 cm
15x21 cm

30 Kč

foto třídy formát 13x18 cm

13x18 cm

25 Kč

Foto třídy - formát 13x18 nebo 15x21 cm
Možnost vložit název školy, školní rok, logo, grafika, různé styly fotografování
Fotografie jsou retušovány. Zaručujeme, že nikdo na fotografii nebude mít zavřené oči!
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Proč vybrat fotografování školy od nás?

- dlouholeté zkušenosti s fotografováním škol
- profesionální přístup a krok s nejnovějšími trendy v oboru
- špičková digitální fotografická technika Canon s výbornými “L” objektivy
- vlastní digitální minilab FUJI FRONTIER na tisk  fotografií, nejvyšší kvalita tisku
- cenově příznivé fotografie zpracované na fotomateriálu FUJI SUPREME
- sídlíme v Brně, snadná dostupnost a operativnost s dodávkami fotografií
- individuální řešení po dohodě s vedením školy, případně učiteli, žáky
- fotografie dodáváme roztříděné dle tříd spolu s dílčími kalkulacemi a celkovým součtem v přehledné tabulce

Reference, školy které byly či jsou s našimi službami spokojeny:

MŠ Dubová 2 Brno, MŠ Želešice, 
ZŠ Antonínská 3 Brno, ZŠ Bakalovo nábřeží 8, ZŠ Bzenecká 23, ZŠ Gajdošova 3, ZŠ Herčíkova 19, 
ZŠ Hroznová 1, ZŠ Chalabalova 2, ZŠ Janouškova 2, ZŠ Měšťanská 21, ZŠ Pavlovská 16, 
WZŠaMŠ Plovdivská 8, ZŠ Rašínova 3, ZŠ Slovanské nám. 2, ZŠ Zeiberlichova 49, 
SPŠE Kounicova 16, Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka Botanická 70, Gymnázium Řečkovice.
VUT v Brně: fakulty architektury, chemická, stavební. Veterinární a farmaceutická univerzita
v Brně, Akademie Sting Brno.

Benefity pro školu:

Ze všech akcí, které na škole fotografujeme poskytujeme 10% z vybraných částek škole jako odměnu za exkluzivní 
spolupráci a za služby při vybírání částek za fotografie a energie.
Třídní učitelé obdrží fotografii zdarma. Fotografie učitelského sboru a pracovníků školy jsou též zdarma.
Fotografii učitelského sboru Vám vytiskneme na formát A2 pro vystavení např. v ředitelně školy.
Reportážní fotografování na akcích školy zdarma (plesy, školní akademie, sportovní dny, výročí apod.)
Máte jiné přání? Sdělte nám je. Věříme, že Vám budeme moci vyhovět.

Nevyhovuje Vám stávající dodavatel?

Obraťte se na náš tým, jsme kreativní :-)

Kdo jsme?

Jsme rodinná firma působící v Brně a blízkém okolí s dlouholetými 
zkušenostmi s dětskou a školní fotografií. Fotografování nás zároveň 
baví což se odráží i v kvalitě fotografií.

Bc. Kamil Jursa Marie Jursová

www.fotojursa.cz
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Fotografování prvňáčků 
na začátku školního roku

180 Kč

Fotografovány budou všechny děti. Rodiče obdrží domů hotový produkt a mají možnost se rozhodnout, zda si jej koupí.

Fotografování prvňáčků - stylizovaná složka včetně:

     1 ks foto celé třídy formát 13x18 cm

     1 ks foto portrétu dítěte formát 9x13 cm

sada navíc obsahuje:

     2 ks foto portrétu formát 9x13 cm

     CD s fotografiemi třídy a dítěte
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120 Kč

Kalendář A4
+ 2 ks portrétní foto 9x13 cm

Fotografování k vánocům
- 1 ks foto 15x21 cm v rámečku s vánočním motivem
- 2 ks portrétní foto 10x15 cm 

Fotografování ke konci školního roku

Možnost vložit název školy, školní rok, logo, grafika, 
různé styly fotografování

Fotografie jsou retušovány. Zaručujeme, že nikdo
na fotografii nebude mít zavřené oči!

180 Kč

13x18 cm

30 Kč
15x21 cm

35 Kč

Proč vybrat fotografování školy od nás?

- dlouholeté zkušenosti s fotografováním škol, profesionální přístup a krok s nejnovějšími trendy v oboru
- vlastní digitální minilab FUJI FRONTIER na tisk  fotografií, nejvyšší kvalita tisku
- sídlíme v Brně, snadná dostupnost a operativnost s dodávkami fotografií
- individuální řešení po dohodě s vedením školy, případně učiteli, žáky
- fotografie dodáváme roztříděné dle tříd spolu s dílčími kalkulacemi a celkovým součtem v přehledné tabulce

Benefity pro školu:

Ze všech akcí, které na škole fotografujeme poskytujeme 10% z vybraných částek škole jako odměnu za exkluzivní 
spolupráci a za služby při vybírání částek za fotografie a energie.
Třídní učitelé obdrží fotografii zdarma. Fotografie učitelského sboru a pracovníků školy jsou též zdarma.
Fotografii učitelského sboru Vám vytiskneme na formát A2 pro vystavení např. v ředitelně školy.
Reportážní fotografování na akcích školy zdarma (plesy, školní akademie, sportovní dny, výročí apod.)
Máte jiné přání? Sdělte nám je. Věříme, že Vám budeme moci vyhovět.

Kdo jsme?

Jsme rodinná firma působící v Brně a blízkém okolí s dlouholetými 
zkušenostmi s dětskou a školní fotografií. Fotografování nás zároveň 
baví což se odráží i v kvalitě fotografií.

Bc. Kamil Jursa Marie Jursová

180 Kč

Fotografování k svátku matek
- 1 ks foto 15x21 cm v rámečku s jarním motivem
- 2 ks foto 10x15

změna cen vyhrazena


