
CENÍK SVATEBNÍHO FOTOGRAFOVÁNÍ PRO ROK 2017 



MŮJ STYL
Jsem profesionální fotograf z Hradce Králové a už čtyři 
roky se věnuji svatební fotografii.  Za tu dobu se na 
mne s důvěrou obrátilo více jak 60 párů nejen z České 
republiky, ale také Slovenska nebo Velké Británie. 
Upřednostňuji emotivně-reportážní styl, zaměřuji se 
na člověka jako hlavní motiv fotografie a v honbě za 
jedinečným snímkem se nebojím bořit některá zažitá 
fotografická pravidla. Mojí specialitou jsou především 
nenucené emotivní momentky, které se vždy stanou 
klenotem každého svatebního alba.



NAPSALI O MNĚ
“Když volíte fotografa pro svůj svatební 
den, volíte někoho, kdo jediný má moc 
udělat z pomíjivého dne věčný, udělat 
z něj vzpomínku. Volba fotografa tedy 
sice není volbou partnera na celý 
život, ale je to volba související a 
podstatná. A oslovit Jakuba bylo to 
nejlepší, co jsem mohla udělat. Byl 
naprosto profesionální a lidský, pomohl 
nám totiž nejen s focením. Výsledné 
fotky nám vzaly dech, byly nádherné - 
graficky i obsahově. Díky Jakubovi 
jsme se při svatebním dni mohli s 
manželem prostě jen tak mít rádi a na 
fotkách je to vidět.”

„Jestliže hledáte empatického 
fotografa, který Vás nebude tlačit do 
nepříjemných pozic, ale zároveň je 
nápaditý, šikovný a jako bonus moc 
milý, tak neváhejte a Kubu určitě berte. 
Nebudete litovat. Naše první setkání 
proběhlo na naší svatbě, kterou nám 
fotil. Organizace fotografa byla 
naprosto na jedničku, profesionální. 
Moc milé jednání, Kuba nam vyhověl 
ve všech přáních. A jako hřeb všeho 
vyšly nádherné fotky. Za nás rozhodně 
doporučujeme a věříme, že se u 
nějakého focení opět setkáme.  
Děkujeme Kubo!”

„Obrovská spokojenost po všech 
strankách! Komunikace, naprosto 
přirozený přístup, nápady, kreativita, 
rychlost, nenápadnost při akci! A 
výsledek? Nejhezčí fotky, které jsme 
kdy viděli! Zbývá jen říct:
"Kubo, děkujeme!" Zdenda a Kiki“

„Myslím, že Jakub je skvělý fotograf. 
Fotky z naší svatby jsou úžasné, Kubovi 
se podařilo zachytit spoustu krásných 
momentů a uvolněnou atmosféru 
celého svatebního dne a i díky jeho 
fotkám nám zůstane náš “Perfect Day” 
dlouho v paměti!“ 



TOP balíček, při kterém se nemusíte o nic starat! 

Fotograf k dispozici 11 hodin (od ranních příprav 
nevěsty, přes obřad, společné fotografie, PROFI 
portrétní fotografie novomanželů, hostinu až k 
večerní zábavě)

Doprava do 150 km od Hradce Králové ZDARMA

Originální USB flash disk s finálními fotografiemi ze 
svatebního dne 

Album na Facebooku, aby se všichni dostali 
k fotografiím co nejrychleji 
(cca finálních 350 snímků)

Usměvavý a příjemný fotograf 

Nádherná památková fotokniha velkého rozměru 
30x30 cm v hodnotě 3500 Kč ZDARMA

Fotobudka CVAKMAT na 3 hodiny ZDARMA!!!

MIDNIGHT BALÍČEK
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•

•

•

•

•                          

17 500 Kč





Fotograf k dispozici max. 9 hodin, odkdy dokdy 
si určíte Vy 

Doprava do 70 km od Hradce Králové ZDARMA, 
každý další km nad rámec 5 Kč

Originální USB flash disk s finálními fotografiemi ze 
svatebního dne 

Album na Facebooku, aby se všichni dostali 
k fotografiím co nejrychleji 
(cca finálních 300 snímků)

Usměvavý a příjemný fotograf 

EVENING BALÍČEK
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•

•

                         

12 500 Kč





Fotograf k dispozici max. 6 hodin, odkdy 
dokdy si určíte Vy

Doprava do 50 km od Hradce Králové ZDARMA, 
každý další km nad rámec 5 Kč

Originální USB flash disk s finálními fotografiemi ze 
svatebního dne  

Album na Facebooku, aby se všichni dostali 
k fotografiím co nejrychleji 
(cca finálních 200 snímků)

Usměvavý a příjemný fotograf

AFTERNOON BALÍČEK

9 500 Kč
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NOON BALÍČEK

5 500 Kč

Fotograf k dispozici max. 3 hodiny (momentky 
před obřadem, obřad, společné focení, PROFI 
portrétní fotografie novomanželů) 

Doprava v rámci Hradce Králové ZDARMA, 
každý další km nad rámec 5 Kč

DVD s finálními fotografiemi ze svatebního dne 

Album na Facebooku, aby se všichni dostali 
k fotografiím co nejrychleji 
(cca finálních 100 snímků)

Usměvavý a příjemný fotograf
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BALÍČEK  NA MÍRU 

cena dle dohody

NEVYHOVUJÍ VÁM MÉ BALÍČKY? 
POSKLÁDEJTE SI VLASTNÍ! 

Pokud se Vám ani jeden balíček nehodí a přesto 
byste mne chtěli mít na své svatbě, vytvořte si vlastní! 
Napište mi, co vše si přejete mít zachycené a jaký 
rozpočet máte na fotografa a já Vám obratem 
vytvořím balíček přesně pro Vás! Vše je o dohodě. 



Jestliže si zakládáte na exkluzivním dojmu z Vaší 
nadcházející svatby, není nic lepšího, než si nechat 
zhotovit profesionální fotografie na Vaše svatební 
pozvánky a web. Další výhodou je, že se spolu 
pořádně seznámíme už v předstihu a trochu se 
„otrkáme“ :o) Cena předsvatebního fotografování je 
2000 Kč, získáte 7 finálních vyretušovaných fotografií 
v plné kvalitě. Každá z nich bude navíc jako bonus 
v 5 různých barevných provedeních ;-)

PŘEDSVATEBNÍ 
FOCENÍ

TISK FOTOGRAFIÍ
A FOTOKNIH





CVAKMAT...DEJ NUDĚ ŠACHMAT :-)

od 4 999 Kč

Přemýšlíte, co nabídnout svým hostům za další 
zábavu? Stále nemůžete objevit tu správnou pecku?! 
CVAKMAT je to pravé, co Vaši událost posune 
o úroveň výše. Jedná se o mobilní fotografický přístroj, 
díky kterému se návštěvníci akce mohou pomocí 
dálkového ovládání sami fotografovat a vytvořit si tak 
nezapomenutelnou památku. Pomocí vtipných 
rekvizit vznikají humorné i vážné fotografie, které 
dostanete také na DVD. Cena CVAKMATu je 4999 Kč, 
za což získáte neomezený počet naCVAKaných 
fotografií, ale hlavně bezkonkurenční zábavu pro své 
svatebčany. Tak jdem CVAKat ;-) 

P. S.: za příplatek umíme i tisknout kvalitní fotografie 
pro svatebčany zdarma přímo na místě.



DOTYKOVÁ
OBRAZOVKA

BLÁZNIVÉ
REKVIZITY

MOŽNOST

TISKU



KONTAKT

Jakub Misík
jakubmisik.cz
facebook.com/misik.photography

email: hello@jakubmisik.cz
telefon: +420 604 780 622


