


RADEK VANDRA
Svatební den je neopakovatelnou událostí, kdy si dva zamilovaní lidé řeknou 
své ano a rozhodnou se tak spojit své životní cesty. 

Je to den, na který se všichni těší a na který budou po zbytek života 
vzpomínat. A já Vám pomohu všechny důležité chvíle a okamžiky zvěčnit na 
fotografiích, ke kterým se budete rádi vracet. 

Mými klienty jsou snoubenci, kteří chtějí kreativní a výjimečné fotografie 
plné emocí, které pro ně představují kvalitní a hodnotnou vzpomínku na 
svatební den.

Fotografování se aktivně věnuji od roku 2008 a za tu 
dobu jsem nasbíral spoustu zkušeností. Díky tomu 
jsem připraven i na měnící se světelné podmínky, které 
svatby provázejí. Svůj fotoaparát znám jako své boty, 
jakmile je potřeba něco přenastavit, vím, kam mám 
sáhnout. 

Focení mě jednoduše baví :)





NABÍDKA
• Předsvatební schůzka, kde probereme všechny Vaše představy a přání. 
• Až 12h fotografování na Vaší svatbě - od ranních příprav až po večerní zábavu. 
• Flash disk se všemi povedenými fotografiemi v maximální kvalitě. 
• Výběr 15 vytištěných fotografií ve formátu13x18. 
• Soukromá webová galerie na 6 měsíců. 
• Kompletní záloha všech fotografií po dobu 1 roku. Pokud o fotky nějakým způsobem 

přijdete, poskytnu Vám je během této doby znovu bezplatně. 
• Cestovné v rámci celé České republiky. 
Cena: 17 900 Kč

100% spokojenost klientů, za kterou ručím svým jménem.

Každá další hodina nad rámec balíčku: 1 200 Kč 
Možnost předsvatebního focení za zvýhodněnou cenu 3 000 Kč.



DOPLŇUJÍCÍ 
INFORMACE

• Používám profesionální techniku Sony a vždy při sobě 
mám dva foťáky pro případ, že by se jeden porouchal. 

• Závazná rezervace termínu je platná po uhrazení zálohy 
ve výši 10 000 Kč. 

• Následný doplatek je splatný do 1 týdne od svatby. 
• Obě strany jsou chráněny řádně sepsanou smlouvou 

o poskytnutí fotografických služeb. 
• Všechny povedené fotografie dostanete v maximální 

kvalitě na flash disku. 
• Po dobu 6 měsíců budete mít přístup k soukromé webové 

galerii se všemi fotkami, která je chráněna heslem. 
• Kompletní záloha všech fotek po dobu 1 roku. 
• Termín dodání je 1-3 týdny od svatby.
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Těším se na společnou spolupráci!


