


LISTA DE PRETURI  FOTOGRAFIE NUNTĂ

PACHET FOTO BASIC 

350 euro 500 euro

- 350 euro CONTACT

Printuri poze 

PACHET FOTO PREMIUM
- 1 Fotograf profesionist

- Disponibilitate tot evenimentul:
prezenta fotografului pe tot 

parcursul zilei (cununie civila in 
ziua evenimentului,

  biserica, sedinta foto, restaurant)
- Numar nelimitat de fotografii- Numar nelimitat de fotografii
- Prelucrarea integrala a tuturor 
fotografiilor (corectii de lumina, 
culoare, contrast, alb negru, 

sepia, crop)
-- Sedinta foto cu mirii in ziua nuntii 
intr-o locatie aleasa de comun 

accord
- 2 DVD personalizat cu toate pozele
- Carcasa si coperti personalizate

- 1 Cameraman profesionist filmare HD (4k) + DSLR
- Disponibilitate tot evenimentul 
- Sedinta video cu mirii in ziua nuntii intr-o locatie 
aleasa de comun accord
- Montaj video professional HD
- Videoclip nunta cu momentele importante
- 3 DVD-uri filma- 3 DVD-uri filmare, personalizate
- Carcasa si coperti personalizate

Viorel Pop
0765425988
office@vpdesign.ro
www.viopop.ro

- 1 Fotograf profesionist
- Disponibilitate tot evenimentul:

prezenta fotografului pe tot parcursul 
zilei (cununie civila in ziua evenimentului,
  biserica, sedinta foto, restaurant)
- Numar nelimitat de fotografii
- P- Prelucrarea integrala a tuturor 
fotografiilor (corectii de lumina, 

culoare, contrast, alb negru, sepia,crop)
- Sedinta foto cu mirii in ziua nuntii intr-o 

locatie aleasa de comun accord
- Sedinta foto cununie civila (dacă e într-o 

zi separată)
-- Sedinta foto Trash the Dress / Love the 
Dress cu mirii in alta zi intr-o locatie 

aleasa de comun acord
- 2 DVD personalizat cu toate pozele
- Carcasa si coperti personalizate

- 1 Album piele foto-carte lux mat 20 x 30 
cm, 40 pagini (20 colaje) + pocket

Hartie luciasă/mat
10 x 15 = 0,8 lei/buc
15 x 21=  1,5 lei/buc
20 x 30 = 2,5 lei/buc
30 x 60 =   8 lei/buc
30 x 90 = 15 lei/buc

Canvasuri
Symbio / Sintetic / 
Poliester / Art Mat
 20x30 = 30 lei/buc
40x60 = 65 lei/buc
50x75 = 90 lei/buc
80x120 = 200 lei/buc

Sesiuni separate
După sau înaintea 

nunții
Sedinta foto Trash the 
Dress = 400 lei
Sedinta foto cununie 
civilă =  400 lei

Prețul nu include transportul pentru deplasările în diferite locații pentru sesiuni foto - video.

Albume foto
Copertă: piele, soft, 
hard (40 pag.)
15 x 20 = 250 lei/buc
20 x 30=  390 lei/buc
30 x 30 = 490 lei/buc
40 x 30 =  550 lei/buc

VIDEO


