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Firemní identita - CI (corporate identity)

Počet korektur zahrnutých v ceně se odvíjí od počtu zpracování reklamních materiálů. Cena nezahrnuje licenci za komerční užívání fontů.

Komplexní materiály společnosti, jako jsou: logo, vizitky, hlavičkový 
papír, klopové desky, obálka, cd, trhací blok, grafika na textil, grafika 
na reklamní předměty, plachty, letáky, webdesign apod.

Výsledná cena na dotaz dle počtu zpracovaných materiálů
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Základní logomanuál obsahuje veškeré potřebné informace ke správnému využití logotypu, jeho proporce, přesné definice barvy loga, ochranné zóny
a minimální rozměry loga, zakázané varianty logotypu a využití na podkladové ploše. Dále obsahuje základní typografii.
Rozšířený logomanuál obsahuje oproti základní verzi detailnější popsání symboliky, barevnosti a obsáhlejší využití typografie, možnosti aplikace a využití 
loga v reklamních předmětech a tiskovinách.
Každá další korektura a návrh jsou zpoplatněny sazbou 400 Kč/hod. (účtováno za každou započatou 1/2 hodinu).

Varianta Light Varianta Standard

• Vytvoření 2 grafických návrhů

• Jedno kolo korektur

• Export loga do všech formátů

• Barevná varianta / černobílá varianta

• Vytvoření 4 grafických návrhů

• Dvě kola korektur

• Export loga do všech formátů

• Barevná varianta / černobílá varianta

• Prezentace loga na vizitkách

3 000 Kč 5 000 Kč

Varianta Premium Varianta Pro

• Vytvoření 4 grafických návrhů

• Dvě kola korektur 

• Export loga do všech formátů

• Barevná varianta / černobílá varianta

• Vytvoření základního logomanuálu

• Vytvoření 4 grafických návrhů

• Tři kola korektur

• Export loga do všech formátů

• Barevná varianta / černobílá varianta

• Vytvoření rozšířeného logomanuálu

13 000 Kč  17 000 Kč

Tvorba loga (logomanuál)
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Ceny zahrnují 1 korekturu (neplatí pro složitější tiskoviny). Každá další korektura ze strany klienta je zpoplatněna sazbou 400 Kč/hod. (účtováno za každou 
započatou 1/2 hodinu). Při oboustranné variantě tiskoviny je zahrnuta 25% sleva z původní ceny za druhou stranu.

Vizitka od 500 Kč

Hlavičkový papír od 800 Kč

Katalog obálka  
(přední i zadní strana) 

od 3 000 Kč

Katalog – vnitřní strana od 800 Kč

Klopové desky A4  
(vč. návrhu výsekové formy)

od 1 500 Kč

Prospekt 1 list A4 od 1 000 Kč

Brožura od 1 500 Kč

Trhací blok od 1 000 Kč

Razítko od 250 Kč

Firemní tiskoviny
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Ceny zahrnují 1 korekturu (neplatí pro složitější tiskoviny). Každá další korektura ze strany klienta je zpoplatněna sazbou 400 Kč/hod. (účtováno za každou 
započatou 1/2 hodinu). Při oboustranné variantě tiskoviny je zahrnuta 25% sleva z původní ceny za druhou stranu.

Leták formát A5 od 800 Kč

Leták formát A4 od 1 000 Kč

Leták formát A3 od 1 500 Kč

Plakát formát A2 od 2 000 Kč

Plakát formát A1 od 2 500 Kč

Leták formát DL od 800 Kč

Newsletter
(pouze grafický návrh) 

od 1 000 Kč

Obalový design od 2 000 Kč

Powerpoint šablona od 500 Kč
(cena za slide)

Reklamní tiskoviny
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Ceny zahrnují 2 korektury. Každá další korektura ze strany klienta je zpoplatněna sazbou 400 Kč/hod. (účtováno za každou započatou 1/2 hodinu).

Velkoplošná reklama
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Roll up od 1 500 Kč

Návrh polepu na vozidla od 2 000 Kč

Billboard „euroformát“ 
(5,1 x 2,4 m)

od 3 000 Kč

Bigboard
(9,6 x 3,6 m)

od 4 000 Kč

Banner (reklamní plachty) od 1 000 Kč
(cena dle rozměru)

Ostatní velkoplošná reklama cena na dotaz
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Sazby jsou účtovány za každou započatou 1/2 hodinu.

Ostatní služby grafického designu
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Vektorizace podkladů od 600 Kč/hod.

Tvorba ikon
(cena dle složitosti)

od 250 Kč/ks

Hledání fontu
(dle grafické předlohy křivky/obrázek)

od 400 Kč/hod.

Fotobanka
(vyhledání fotografií či ilustračních podkladů)

od 400 Kč/hod.

Další běžné grafické práce od 400 Kč/hod.

Další kreativní grafické práce od 600 Kč/hod.
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Níže uvedené ceny se mohou lišit v závislosti na náročnosti a konkrétních požadavků klienta.

Webdesign

Skica grafického návrhu 
(při schválení grafického návrhu nebude účtována)

od 2 000 Kč

Grafický návrh webových stránek od 8 000 Kč

Redesign stávajícího webu od 7 000 Kč

Výroba web bannerů
(dle složitosti, formátu a množství bannerů)

od 500 Kč/ks
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Fotografické služby osobní a rodinné

Rodiny / děti / portréty / fotorande

Tématické fotografování
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Varianta Light Varianta Standard

• Do 1 hodiny fotografování buď u vás doma

(vhodné pro fotografování dětí), nebo v exteriéru

• Obdržíte 15 ks upravených fotografií v digitální podobě

(v barevném i černobílém provedení)

• V ceně je zahrnuto cestovné v Lanškrouně a okolí +-30 Km

• Cca 1-2 hodiny fotografování buď u vás doma

(vhodné pro fotografování dětí), nebo v exteriéru

• Obdržíte 25 ks upravených fotografií v digitální podobě

(v barevném i černobílém provedení)

• Předání 5 ks vytištěných fotografií formátu 15x23 cm

• V ceně je zahrnuto cestovné v Lanškrouně a okolí +-30 Km

1 800 Kč 3 500 Kč

Cena obsahuje

• Fotografování tematických fotografií dle naší domluvy na dané téma nebo příběh

• Možnost fotografování se zvířaty

• Zaslání 5 ks upravených fotografií v digitální podobě ve vysokém rozlišení s postprodukcí

• Předání 1 ks fotoobrazu do velikosti A3 dle Vašeho výběru

• V ceně je zahrnuto cestovné v Lanškrouně a okolí +-50 Km

5 000 Kč
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Fotografické služby osobní a rodinné

Svatební fotografování
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Svatební balíček Light Svatební balíček Standard Svatební balíček Premium

Fotografování průběhu svatebního obřadu + dění 
před a po obřadu (vše od příjezdu snoubenců 
až po jejich odjezd z místa obřadu). Společné 
fotografování svatebčanů v jedné lokalitě v místě 
obřadu a portrétování novomanželů.

Fotografování průběhu svatebního obřadu + dění 
před a po obřadu (vše od příjezdu snoubenců až po 
jejich odjezd z místa obřadu). Společné fotografovaní 
svatebčanů a portrétování novomanželů. Svatební 
tradice, svatební hostina s přípitkem a krájení dortu.

Kompletní fotodokumentace svatebního dne. 
Přípravy nevěsty / ženicha, příjezd svatebčanů, 
předávání kytic, svatební obřad, společná fotografie 
svatebčanů, fotografování novomanželů případně 
společné podvečerní fotografování, svatební 
tradice, svatební hostina, krájení dortu, odpolední a 
večerní zábava.

• Svatební fotografování cca 2-4 hodiny

• Obdržíte 50 – 100 ks upravených fotografií 

v digitální podobě (formát JPEG)

• Předání 15 ks vytištěných fotografií formátu

10x15 cm

• Předání 5 ks vytištěných fotografií formátu 

15x23 cm

• V ceně je zahrnuto cestovné v Lanškrouně  

a okolí +-30 km

• Svatební fotografování cca 4-6 hodiny

• Obdržíte 150 – 250 ks upravených fotografií

v digitální podobě (formát JPEG)

• Předání 20 ks vytištěných fotografií formátu

10x15 cm

• Předání 10 ks vytištěných fotografií formátu

15x23 cm

• V ceně je zahrnuto cestovné v Lanškrouně

a okolí +-50 Km

• Svatební fotografování cca 8-12 hodin

• Obdržíte 300 – 450 ks upravených fotografií

v digitální podobě a na dárkovém flash disku

(formát JPEG)

• Předání 30 ks vytištěných fotografií formátu 

10x15 cm

• Předání 20 ks vytištěných fotografií formátu 

15x23 cm

• V ceně je zahrnuto cestovné v Lanškrouně  

a okolí +-70 Km

5 000 Kč 8 000 Kč 15 000 Kč
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Fotografické služby osobní a rodinné

Svatební fotografování

Ke svatebnímu fotografování je možné přiobjednat:

Svatební fotokniha

Svatební dárkový flash disk

Předsvatební fotografování
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Uvedené počty fotografií v jednotlivých svatebních balíčcích jsou pouze orientační a vychází z průměrných počtů odevzdávaných kusů. Zejména u 
celodenního focení se odvíjí počet fotografií od počtu hostů, probíhající zábavy a množství uskutečněných akcí v průběhu dne až do mého odjezdu.

Fotokniha s prvotřídním zpracováním vazby i samotných fotografií. Jedná se o klasické barevné fotografie větších formátů, které jsou svázané do pevné 
knižní vazby. Hřbet knihy umožňuje dokonale ploché otevření, čímž je zaručena vysoká trvanlivost vazby. Cena je závislá na formátu a počtu stran.

Cena: od 2 500 Kč 

Předání upravených fotografií daného balíčku v krásné dárkové kazetě s flash diskem.

Cena: 1 000 Kč

Do dvou hodin trvající fotografování ve vybrané lokalitě, z které vznikne série vašich společných fotografií. Snímky je možno použít třeba na svatebním 
oznámení nebo jen tak, na památku.

• Až 2 hodiny fotografování ve vybrané lokalitě 

• Obdržíte cca 20 - 25 ks upravených fotografií v digitální podobě (formát JPEG)

• Předání 5 ks vytištěných fotografií formátu 15x23 cm

• V ceně je zahrnuto cestovné v Lanškrouně a okolí +-30 Km

Cena: 3 000 Kč (v balíčku s variantou Premium – 2 800 Kč)
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Fotografické služby pro studenty

Maturitní tablo 
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Varianta Light Varianta Standard

Každý žák obdrží:

• 3 ks upravených fotografií v digitální podobě (formát JPEG)

• 1 ks upravené fotografie skupiny v digitální podobě (formát JPEG)

• 1 ks vyvolané fotografie ve velikost 10x15 cm

• 1 ks vyvolané skupinové fotografie ve velikost 15x23 cm

• Zdarma fotografie pro třídního učitele

• Možnost vytvoření maturitního tabla z fotografií

ve velikosti A3 za 1 500 Kč

• V ceně je zahrnuto cestovné v Lanškrouně a okolí +-30 Km

Každý žák obdrží:

• 5 ks upravených fotografií v digitální podobě (formát JPEG)

• 1 ks upravené fotografie skupiny v digitální podobě (formát JPEG)

• 3 ks vyvolané fotografie ve velikost 10x15 cm

• 1 ks vyvolané fotografie ve velikost 15x23 cm

• 1 ks vyvolané skupinové fotografie ve velikost 15x23 cm

• Zdarma fotografie pro třídního učitele

• Výroba (tisk) plakátu – velikost dle domluvy / výlohy

(např. 180×150 cm)

• V ceně je zahrnuto cestovné v Lanškrouně a okolí +-30 Km

350 Kč/osobu 550 Kč/osobu
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Fotografické služby pro studenty

Maturitní ples

Školní / předškolní fotografie
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Cena obsahuje

• Fotografování od začátku plesu do půlnočního zakončení

• Obdržíte od 350 ks upravených fotografií v digitální podobě (formát JPEG) -  počet se odvíjí od počtu studentů

• Každý žák obdrží 2 ks vyvolané fotografie ve velikost 10x15 cm

• Každý žák obdrží 1 ks vyvolané skupinové fotografie ve velikost 20x30 cm

• V ceně je zahrnuto cestovné v Lanškrouně a okolí +-30 Km

250 Kč/osobu

Fotografování třídních skupin či jednotlivců v exteriéru či interiéru. Výsledná fotografie je doplněna titulkem (název školy, školní rok apod.).

Cena za skupinovou fotografii školní třídy dle formátu:

• 15x23 cm za 35 Kč/osobu

• 20x30 cm za 55 Kč/osobu

Cena za jednotlivce či malé skupiny dětí:

• 10x15 cm za 25 Kč/osobu

V ceně je zahrnuto cestovné v Lanškrouně a okolí +-30 Km

Možnost zhotovení velkoformátové skupinové fotografie na stěnu (cena dle rozměrů na vyžádání)
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Fotografické služby pro firmy

Gastronomie / focení jídla
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Varianta Light Varianta Standard Varianta Premium

• Cca 1-2 hodina focení

• Fotografování 5 jídel/nápojů/produktů 

• Předání 15 ks upravených fotografií

v digitální podobě (formát JPEG)

• Přesun studiové techniky

• Každý další produkt 400 Kč

(jeden produkt / 3 ks fotografií)

• V ceně je zahrnuto cestovné v Lanškrouně

a okolí +-30 km

• Cca 2-4 hodiny focení

• Fotografování 10 jídel/nápojů/produktů

• Předání 30 ks upravených fotografií

v digitální podobě (formát JPEG)

• Přesun studiové techniky

• Každý další produkt 350 Kč

(jeden produkt / 3 ks fotografií)

• V ceně je zahrnuto cestovné v Lanškrouně

a okolí +-30 km

• Cca 4-7 hodiny focení

• Fotografování 20 jídel/nápojů/produktů

• Předání 60 ks upravených fotografií

v digitální podobě (formát JPEG)

• Přesun studiové techniky

• Každý další produkt 300 Kč

(jeden produkt / 3 ks fotografií)

• V ceně je zahrnuto cestovné v Lanškrouně

a okolí +-50 km

2 250 Kč 4 000 Kč 7 000 Kč

Fotografování pokrmů, gastronomie, potravin, nápojů a cukrovinek pro Vaše reklamní účely. Fotografuji převážně přímo u zákazníka, většinou za 
spolupráce personálu. Díky přenosné sadě osvětlovací techniky mohu vytvořit malé foto studio přímo u Vás.

Pokud Vám žádný z uvedených balíčků nevyhovuje, lze upravit focení dle vašich představ.
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Fotografické služby pro firmy

Produktová fotografie
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Cílem produktové fotografie je, aby produkt vypadal co nejlépe, ať už na webu či v tištěné formě a oslovil cílového zákazníka. Veškeré fotografie 
produktů jsou předávány v originální kvalitě s postprodukcí dle zadání klienta. Díky přenosné osvětlovací technice mohu nabídnout fotografování 
produktů přímo u zákazníka. Ceny za fotografování produktů se mohou lišit dle počtu, velikosti, nebo náročnosti na nasvícení.

Produktová fotografie pro e-shop/katalog Promo produktová fotografie

• Veškeré upravené fotografie v digitální podobě (formát JPEG)

• Přesun studiové techniky

• Základní postprodukce

• Stejné nasvícení se stejným pozadím dle přání klienta

• V ceně je zahrnuto cestovné v Lanškrouně a okolí +-30 km

• Veškeré upravené fotografie v digitální podobě (formát JPEG)

• Přesun studiové techniky

• Pokročilá postprodukce

• Nasvícení dle složitosti

• V ceně je zahrnuto cestovné v Lanškrouně a okolí +-30 km

od 150 Kč/ks od 500 Kč/ks
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Fotografické služby pro firmy

Firemní portréty
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Portréty vrcholového managementu a řadových zaměstnanců. Fotografie probíhají většinou v prostorách firmy za použití profesionálního mobilního 
ateliéru. Ceny jsou určovány podle počtu fotografovaných osob, doby potřebné pro fotografování, potřeby studiové techniky, výsledný postproces 
fotografií apod.

V tabulce níže naleznete příklad nacenění ve dvou ukázkových kalkulacích.

Příklad kalkulace – Příklad č.1 Příklad kalkulace – Příklad č.2

Firma X působící se sídlem v okolí Lanškrouna, požaduje vyhotovit firemní portréty, 
které budou sloužit pro podporu webové prezentace s cílem zlepšit firemní 
image. Firma požaduje nafocení 25 zaměstnanců. Každý ze zaměstnanců bude 
mít jeden portrét. Z důvodu časové úspory pracovní doby zaměstnanců bude 
fotografování probíhat v sídle společnosti. Požadují fotografie v podnikovém 
prostředí s rozostřeným pozadím s celkovou retuší portrétu.

Firma X vzdálená cca 100 km od Lanškrouna zabývající se poradenstvím poptává 
fotografování business portrétu pro své zaměstnance. Požadují fotografování v 
sídle společnosti z důvodu úspory času. Firma má celkem 40 zaměstnanců. 
Styl fotografií by měl působit elegantně a čistě, proto budou portréty vyhotoveny 
před šedým fotografickým pozadím.

• Přesun studiové techniky, instalace a demontáž studia - 1 000 Kč

• Honorář fotografa za 4 hodiny - 1 600 Kč

• Retuš 25 vybraných fotografií - 25 x 200 Kč, tj. 5 000 Kč

• Doprava v rámci Lanškrouna a okolí +- 30 km zdarma

• Přesun studiové techniky, instalace a demontáž studia - 1 000 Kč

• Honorář fotografa za 8 hodin - 3 200 Kč

• Retuš 40 vybraných fotografií - 40 x 150 Kč, tj. 6 000 Kč

• Doprava cca 100 km - 600 Kč

Finální fakturovaná cena bude 7 600 Kč Finální fakturovaná cena bude 10 800 Kč
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Fotografické služby pro firmy

Autorské, business a osobní portréty

Reportáž

+420 777 294 719 www.desimple.czinfo@desimple.cz

Portréty osobností autorským a tvůrčím pohledem pro PR účely, časopisy, online média, webové stránky, životopis, sociální sítě apod.

Firmám, agenturám, neziskovým organizacím, ale i soukromým osobám nabízím pořízení fotoreportáže a dokumentace z pořádaných akcí (firemní akce, 
slavnostní večer, symposium, veletrh či prezentace, den otevřených dveří, konference, teambulding, kulturní akce, rodinné oslavy, křtiny apod.).

Varianta Light Varianta Standard 

• Obdržíte 3 ks upravených fotografií v digitální podobě (formát JPEG)

• Do 1 hodiny focení 

• Výběr z cca 20 snímků 

• 1 či 2 styly 

• Pokročilá postprodukce portrétu

• Obdržíte 5 ks upravených fotografií v digitální podobě (formát JPEG)

• 1 až 2 hodiny focení 

• Výběr z cca 40 snímků 

• 2 až 4 styly

• Pokročilá postprodukce portrétu

1 500 Kč 3 000 Kč

Cena obsahuje Ceny

• Fotodokumentace dané akce/lokality dle předem smluvených

podmínek a harmonogramu

• Z celé akce obdržíte užší výběr upravených fotografií

v digitální podobě (formát JPEG)

• V ceně je zahrnuto cestovné v Lanškrouně a okolí +-50 Km

• První hodina fotografování 1 500 Kč

• Každá další hodina 800 Kč

• Celodenní akce (9 - 12 hodin focení) od 12 000 Kč
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Fotografické služby pro firmy

Focení interiéru / exteriéru

Ostatní a doplňkové služby fotografování

+420 777 294 719 www.desimple.czinfo@desimple.cz

Profesionální interiérová a exteriérová fotografie je vhodná pro restaurace, hotely, realitní kanceláře, developerské společnosti, kluby, centra nabízející 
nejrůznější služby, ordinace apod. Prezentujte veřejnosti i svým zákazníkům prostory svého zájmu či podnikání formou, která je na první pohled zaujme.

Cena obsahuje:
• Pořízení fotografií konkrétních objektů / interiérů dle domluveného zadání
• Veškeré upravené fotografie v el. podobě (formát JPEG, případně TIFF) 
• V ceně je zahrnuto cestovné v Lanškrouně a okolí +-30 Km

• Doprava: 6,- Kč/km 

• Asistent na akci – cena kalkulována individuálně na základě náročnosti a rozsahu prací

• Po dohodě možné využití profesionální vizážistky v ceně cca 500 Kč (cena je individuální v závislosti na náročnosti líčení a druhu fotografování)

• Retušování fotografií (základní úpravy – např. odstranění nečistot) 500Kč/hod.

• Fotomontáž (složitější úpravy, efekty) od 600kč/hod.

Exteriér Interiér 

• Základní grafické zpracování 

fotografií

• Bez složitějších retuší

• Složitější grafické zpracování 
fotografií (složitější světelné 
podmínky)

• Včetně profesionální 
postprodukce s retuší okolí, 
nedostatků apod.

• Základní grafické zpracování 

fotografií

• Bez složitějších retuší

• Složitější grafické zpracování 
fotografií (složitější světelné 
podmínky)

• Včetně profesionální 
postprodukce s retuší okolí, 
nedostatků apod.

od 200 Kč/ks od 400 Kč/ks od 300 Kč/ks od 500 Kč/ks
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3D vizualizace
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Ceny jsou uvedeny pouze orientační. Výslednou cenu Vám rád sdělím po konzultaci a zadání konkrétních požadavků na vizualizaci.
U vizualizace je cena závislá na počtu a složitosti prvků, přesnosti dodaných podkladů, typu a rozměrech modelace zařízení a interiérových prvků, 
aplikací výsledných textur, modelace zařízení exteriérů (jako například modelace veřejného osvětlení, rostlin, cest, parkovišť, automobilů apod.)
V každé vizualizaci jsou zahrnuty dva rendery ve Full HD rozlišení. Ceny za další rendery jsou uvedeny níže.

3D vizualizace půdorysů

Standardní vizualizace
Bez vybavení od 250 Kč

S vybavením od 500 Kč

Fotorealistická vizualizace
Bez vybavení od 1 500 Kč

S vybavením od 3 000 Kč

3D vizualizace interiérů

Vizualizace obývacího pokoje od 5 000 Kč/za místnost

Vizualizace kuchyně od 4 0000 Kč/za místnost

Vizualizace obývacího pokoje + kk od 7 000 Kč/za místnost

Vizualizace koupelny od 3 500 Kč/za místnost

Vizualizace ložnice, pracovny od 3 000 Kč/za místnost

Vizualizace prodejny či stánku od 6 000 Kč
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3D vizualizace
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Pokud je dodán 3D model objektu je cena snížena o jeho modelaci. V případě tvorby katalogových domů je možná množstevní sleva dle smluvních 
podmínek.

Termín dodání pohledů je zhruba 2 pracovní dny od objednaní.Při 
větším počtu renderů je možné uplatnit množstevní slevu v závislosti na 
vizualizaci projektu.

3D vizualizace exteriérů

Rodinné domy
Standardní vizualizace od 2 00 Kč do 6 000 Kč

Fotorealistická vizualizace od 7 000 Kč

Bytové domy
Standardní vizualizace od 7 000 Kč do 10 000 Kč

Fotorealistická vizualizace od 10 000 Kč

Cena u video animace je podmíněna tvorbou statických vizualizací.
3D vizualizace produktů od 700 Kč/hod

Zákres modelu do fotografie od 1 000 Kč

Video animace vizualizace od 3 000 Kč/30 sek.

Ostatní tvorba 3D vizualizací od 700 Kč/hod

3D rendering
Tvorba dalších renderů
(pohledů) k již vytvořeným
vizualizacím

FHD (1920x1080) 250 Kč/ks

QHD (2560x1440) 350 Kč/ks

UHD 4K (3840x2160) 500 Kč/ks
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grafika webdesign fotografovaní 3D vizualizace
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de simple

https://www.desimple.cz/sluzby/graficky-design
https://www.desimple.cz/sluzby/webdesign
https://www.desimple.cz/sluzby/fotografovani
https://www.desimple.cz/sluzby/3d-vizualizace
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https://www.instagram.com/desimple.cz/
https://www.facebook.com/desimple.cz/
https://www.youtube.com/channel/UCGdWAZUy-Zimp-zdzPfvh8Q

