


Kedves Menyasszony és vőlegény!
Szeretnénk szívből gratulálni az eljegyzésetekhez. Elindultatok egy csodálatos úton, amelynek első állomásán, az esküvőn mi 

is elkísérhetünk Titeket. Csapatunkat két fotós, Győrfi-Bátori Péter és Farkas Balázs, valamint asszisztenseik alkotják immáron 

ötödik éve. Három csomagot alakítottunk ki, hogy minden párnak sikerüljön a számukra legmegfelelőbb szolgáltatást választani.



vÁlaszTHaTÓ 
CsoMagJaInK

delUXe
490 000 Ft

A csomagunk, mely minden általunk kínált szolgálta-

tást magába foglal. Az esküvő napján egész nap ren-
delkézre állást biztosítunk, melyre két professzionális 
fotósunk érkezik, akik tökéletes összhangban, egymás 

munkáját kiegészítve tudják megörökíteni a Nagy Na-

pot. Jelen vagyunk egészen a készülődés első mozza-

nataitól a menyecsketánc végéig. Tartalmazza a 2 órás 
jegyes fotózást, valamint a 3 órás külön napi kreatív fo-
tózást. Átadunk egy prémium minőségű 20x20 cm-es, 

35 lapos fotóalbumot és minimum 600 darab retusált 
fotót. Amennyiben a Deluxe csomagunkat választjátok, 

az átadást 4 héten belül garantáljuk!



PReMIUM
349 000 Ft

Ez a csomagunk a legnépszerűbb. Egy fotós és egy asszisztens az esküvő teljes nap-
ján részt vesz, követi annak minden eseményét. A csomag tartalmazza ezen felül a 3 
órás külön napi kreatív fotózást. Átadunk egy 20x20 cm-es, 25 lapos fotóalbumot, 
valamint minimum 450 darab retusált fotót.



sTandaRd
269 000 Ft

Standard csomagunkat azoknak 

a pároknak ajánljuk, akik nem ter-

veznek éjszakába nyúló esküvőt tar-

tani. Egy fotós és egy asszisztens 8 
órán keresztül örökíti meg a Nagy 

Nap pillanatait. Ez az időtartam elég 

a készülődés csodálatos pillanataitól, 

a szertartásokon át a vacsora kezde-

téig történő fotózására.

Amennyiben erre a csomagra esik 

a választásotok, minimum 300 da-
rab retusált fotót adunk át online 

felületen.



Mindig büszkék voltunk rá, hogy a rutinunknak és a kreativitásunknak a fellelhető legprofibb 

eszközpark ad támaszt, melynek tagja a vadonatúj DJI Mavic 2 Pro. A kreatív fotózásnak 

ezzel eddig nem látott kapui nyíltak meg a lenyűgöző madártávlatból készült fotókkal.

Fontos: Az esküvő napja alatt a drónos fotókat időjárástól és helyszíntől függően tudjuk 

garantálni.

dRÓn



PendRIve
A retusált fotókat és a fotókönyvet a külön napi 

kreatív fotózástól számított 8 héten belül adjuk át. 

A Deluxe és a Prémium csomagunk esetében eze-

ket nem csupán online felületen prezentáljuk, ha-

nem egy egyedi pendriveon, a képen látható mág-

neses, papír díszdobozban is átadjuk.

Fontos: Amennyiben az ügyfél nem egyezik bele, hogy a készí-
tett fotókat referenciaként felhasználjuk, a szolgáltatás végössze-
ge 20%-kal emelkedik.



egyéB  
vÁlaszTHaTÓ:

foTÓKönyv
A digitalizáció és az internet 

korában úgy gondoljuk, hogy 

egy kézzel fogható emlék töb-

bet ér mindennél. A retusált fo-

tókból készítünk egy albumot, 

ami a Nagy Napotok legszebb 

pillanatait tartalmazza.

20x20 cm, 25 lap

30 000 Ft

20x20 cm, 35 lap

40 000 Ft



Jegyes foTÓzÁs  
50 000 Ft

Egy általatok választott, akár jelentőséggel bíró helyszínen egy 

2 órás kötetlen fotózás, ahol jobban megismerhetjük egymást 

és fantasztikus fotók készülhetnek. A jegyes fotózás az esküvőt 

megelőző 1-2 hónapban történik. A speciális igényekhez (példá-

ul téli hangulatú fotózás) teljes mértékben alkalmazkodunk.

KÜlön naPI KReaTÍv foTÓzÁs 
70 000 Ft

Az esküvő napja igen tömör és izgalommal teli. Aznap sem lelkileg, 

sem fizikailag nem a legmegfelelőbbek a körülmények a lélegzet-

elállító fotók készítéséhez. Az esküvőt követő napokban lehetősé-

günk van csodálatos helyszínekre utazni a legjobb képek érdeké-

ben. A külön napi kreatív egy 3 órás fotózást jelent naplementében, 

bátrabbaknak esetleg napkelte alatt. A Deluxe és a Premium cso-

magjaink részét alkotja.



KéT foTÓs (PéTeR és BalÁzs)
120 000 Ft 

Az esküvőt két professzionális fotós más szemszögből, külön-

böző látásmóddal tudja lefotózni. Míg az asszisztens inkább a 

fotós keze alá dolgozik, két fotós együttesen igazán színes any-

agot tud készíteni. Ez természetesen az átadott képek számában 

is megmutatkozik.

nyeRs foTÓK 40 000 Ft 
Az átadott retusált fotókon felül lehetőség van a komoly minősé-

gi szűrés után visszamaradt (körülbelül 1000–1500 darab) nyers fo-

tókhoz is hozzájutni. Ezeket az önmagukban remek fotókat JPEG 

formátumban juttatjuk el a friss házaspárnak.

Fontos: A nyers fotók felhasználási lehetőségei korlátozottak, 

bővebb tájékoztatást személyes találkozón tudunk adni.

slIdesHoW az esKÜvő  
legJoBB foTÓIBÓl  

30 000 Ft 
A slideshow egy két zeneszámra megvágott, gyönyörű videó, 

melyet meg tudtok mutatni ismerőseiteknek anélkül, hogy órá-

kat mazsoláznátok a legjobb fotókat. Tömören összefoglalja a Ti 

Nagy Napotokat egy modern, digitális keretben.



sÜRgősségI ReTUs 30 000 Ft

A fotók digitális, illetve pendriveon történő átadása az esküvő nap-

jától, vagy külön napi kreatív fotózástól számított 2 héten belül.

TovÁBBI ÓRadÍJ 30 000 Ft/óra

+50 dB ReTUsÁlT foTÓ 20 000 Ft

Kiszállási díj: 70 Ft/km.  
A kiszállási díj belföldön maximálisan 30 000 FT/alkalom. 
Indulási pont: Budapest, XIII. Kerület.

A választható extra szolgáltatásaink feltűntetett árai 5000 FT kedvezményt tartal-
maznak a szerződés megkötésekor. Utólagos módosítás esetén minden ár 5000 
FT-tal emelkedik.

PolaRoId 20 000 Ft
Fényképezőgépeink összeköttetésben állnak egy nyomtatóval, ami a 

klasszikus Polaroid / Instax gépek fotóinak romantikáját idézi, jobb mi-

nőségben. A szolgáltatáshoz jár egy album is, amibe a násznép egy-

ből be tudja ragasztani az elkészült fotókat. Az esküvő napjának végé-

re ezzel már egy kézzelfogható emlékkel lehettek gazdagabbak. Az ár 

10 darab polaroid fotót tartalmaz, melyet lehetőség van bővíteni. 



Amennyiben munkáink elnyerték tetszéseteket és szimpatikusnak találtok bennünket, egy finom kávé melletti személyes beszél-

getés során részletesebb információt tudunk adni csomagjainkról és szolgáltatásainkról. A megállapodást szerződéssel hitelesítjük.

Várjuk jelentkezésetek! Sikeres és örömteli szervezést kívánunk!

Győrfi-Bátori Péter és Farkas Balázs esküvői fotográfusok

Telefon: +36 70 322 2622 e-mail: info@purephoto.hu


