Ceník

platný od 1.1.2016
Naše činnost je specifická a není tedy většinou možné stanovit její cenu bez blžších údajů.
Ceník je tedy pouze orientační a je využíván jako podklad pro další jednání. Ceny jseu uvedeny bez DPH a v Kč.
Cenové kalkulace vytváříme s maximální zodpovědností a na míru zákazníka.

Kameravá technika - pořízení videozáznamu
TV záznam kamerou HD nebo 4K (AVCHD)

2550,-/ 1 den

Příslušenství ke kamerám
Stativ

250,-/1 den

Bezdrátový mikrofon, bateriové světlo

520,-/1 den

Dálkově ovládaný stabilizavaný stativ Ronin M

550,-/1 den

Fotografie
Technická a reportážní fotografie - základ 2 hodiny fotografování

2950,-

3. - 5. započatá hodina fotografování

750,-/ hod.

Každá další započatá hodina fotografování

490,-/hod.

Vypálení všech fotografií bez úprav po akci

850,-

Počítačové zpracování fotografií, retuš, trik

390,-

Kameraman - kamerový technik
Základní sazba

210,- /1 hod.

Druhý kameraman

180,-/1 hod.

Letecké práce - TV záznam a fotografie z dronu - Panoramatická fotografie
Let v délce trvání cca 15 min.
Příplatek za druhý dálkový ovladač - pilot + kameraman - každý uživatel má vlastní obrazovku
Celodenní letecké snímání lokality - příplatek za druhý ovladač - 1.500,- Kč

1950,-/1 let
960,- /1 let
7880,-/1 den

Zpracování TV záznamů - střih a mix zvuku (HD nebo 4K)
Střižna EDIUS bez obsluhy

195,-/1 hod.

Obsluha - střihač, mix zvuku

210,- /1 hod.

Výroba televizních pořadů
Klasický střihový film. Cena včetně grafiky, zvuku a titulků. (Mimo hudební autorská práva)
Televizní záznam přednášky - jedna kamera (může být použito více kamer s následným střihem)
Reklamní klip

2100,-/1 min.
od 1500,-/1 hod.
2000,- až 6000,-/1min.

Přepis videokazet (VHS, Hi8, U-matic, Video8, miniDV, DV)
Každá kazeta se záznamem do 2 hodin

390,-

Každá kazeta se záznamem do 5 hodin

790,-

Grafické menu na DVD disku k výběru přepsaných scén

38,-

Potisk DVD - foto, logo a pod. (text dle přání zákazníka)
Panoramatické prohlídky - pro web nebo na jakémkoliv nosiči

16,Vždy přepočítáno pro všechny webové platformy

Sférická virtuální panoramata

1140,-/ks

Letecká sférická virtuální panoramata - snímáno dronem (příplatek za let 1950,- Kč)

3090,-/ks

Zahrnuje fotografování, editaci, retuše, export do různých formátů, předání pro web nebo jiný datový nosič.
Virtuální procházky - podle počtu scén

1220,-/ks

Doprava štábu a techniky
Osobní nebo dodávkový automobil

6,- Kč/km

Časosběrné snímání
Vícedenní časosběr

85,- kč/den

Jednodenní časosběr

od 465,- Kč

