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Esküvő fotózás (2023)
Ha többre és különlegesebbre vágysz, mint egy átlagos esküvőfotózás,
Ha prémium minőséget és tökéletes fotókat szeretnél,
Ha szereted a kiemelkedő minőségű képeket.
Az esküvőfotós honlapomon www.eskufoto.hu minden fontos infót megtaláltok rólam, a fotózásról,
az árakról, és az általam készített fotókat is láthatjátok a galériában. Érdemes megnézni az éppen aktuális
munkáimat a facebook oldalamon: www.facebook.com/fotohajdu . A slideshow galériában:
www.slideshow.fotohajdu.hu évekre visszamenőleg valósan átadott fotózási anyag látható. Ez átfogó képet
ad egy esküvői fotósorozatról.
Ha megnéztétek a fotóimat, akkor láthatjátok, hogy nem csupán sablonos esküvőfotókat készítek,
hanem egyedi, kreatív képeket, amiket egyedi stílusban ábrázolok. Nem csak egyszerűen rögzítem az
eseményeket, hanem a legmodernebb technikát is felhasználva az egész nap hangulatát, érzelmeit adom át
gyönyörű, különleges és egyedi képekbe foglalva.
A célom, hogy olyan képeket készítsek, amiket senki mástól nem kaphattok meg, egyediek és a normál
esküvői képeken túlmutatnak. Túlzás nélkül mondhatom, hogy a világ legjobbjaitól közvetlenül tanultam és
tanulok folyamatosan, járok képzésekre. Munkámat már a szakma is elismerte:
2012-ben az ország legjobb 30 esküvőfotósa között !!!
...és ma is a hazai esküvőfotózás élvonalában...

Életetek legszebb napja egy álomvilágba foglalva…

…ahol a soha vissza nem térő pillanatok örök élménnyé válnak…

…a készülődés és várakozás izgalmaitól…

…a szertartások csodálatos élményein át…

...egészen a legvidámabb és legromantikusabb élményekig.

Ezt, a gyönyörű és soha vissza nem térő érzést szeretném Nektek átadni az esküvő után olyan
képekben, ami felteszi majd a koronát a nagy napra.
Mivel az emlékeiteken kívül csak a fotók maradnak meg élményként, többszörösen bebiztosított technikai
háttérrel, szakmai magabiztossággal és egyedi, kreatív látásmóddal kísérem végig a napotokat, hogy valóban
egy lenyűgöző hangulatot kapjatok újra vissza tőlem képek formájában az esküvő után, amit mindenki, csak
csodálni fog.
Ha esküvőfotóst kerestek, érdemes úgy nézni, hogy kinek a stílusa áll közelebb hozzátok, ki milyen
színvonalon dolgozik, stb… Biztosan találtok „olcsóbb” ajánlatot is, akik csak azzal tudnak versenyezni, ki
mennyire tudja „lejjebb” adni magát és ezzel sajnos a minőséget és biztonságot is. Én ezt nem tudom meg
tenni, mert csak így tudok prémium minőségű, egyedi, kreatív fotókat biztosítani Nektek. Az országos
elismertségen kívül, fotóim nemzetközi szinten is megállják a helyüket. Ennek nagyon sok munka és költség
az ára, ami elengedhetetlen feltétele, annak, hogy a honlapomon is látott minőségű képek készüljenek. (A
honlapon olvashattok, a tanulmányaimról, a ráfordított munkaidőről és a költségekről is. Ezek együttvéve
járulnak hozzá a fotók minőségéhez.)
Nagyon fontos döntés ez, mert ez a fotósorozat lesz az egyetlen emlék, ami megmarad erről a gyönyörű
napról. Ez örökíti meg majd a szép ruhát, virágokat, barátokat, jókedvet, érzelmeket, egyszóval mindent.
Nem mindegy tehát, hogy pár év múlva a házassági évfordulókon, amikor előveszitek a képeket/slide showt
hogyan élitek át újra a hangulatokat, érzelmeket, és egymást átölelve emlékeztek meg erről a szép napról. :)
Ezeken kívül a Nagy Napon is teljes erőmmel azon vagyok, hogy minden jól sikerüljön. Én ezt nyújtom Nektek,
ha megbíztok az esküvőtök fotózásával, amit 27 éves tapasztalat alapján is tudok ígérni.

Az árakról kicsit bővebben
(Lényegtelen rész, nyugodtan átugorható, csak arról szól, hogy mi miért annyi amennyi. ☺)
Érdemes a következőkre is figyelni a fotósválasztásnál, mert vannak többen, akik ennél az árnál jóval olcsóbbak tudnak lenni, de
csak azért, mert vagy nem dolgoznak megfelelő minőségben, vagy a technikai feltételek korlátozottak, és sajnos jóval alul marad a minőség,
valamint nem adottak a biztonságos munka feltételei sem.
Hallottam már sok horror sztorit, azoktól, akik olcsóbb fotóst választottak, mert vagy elvesztek a képek, vagy bedöglött a technika,
vagy vállalhatatlan képek születtek, hiába volt a honlapon pár jó kép. Készítettem már utólag fotósorozatot olyan pároknak is, akik sajnos
nagyot csalódtak olcsóbb fotósban és felkértek, hogy legalább a kreatív portréjuk legyen szép. Utólag újra beöltöztek és inkább fizettek
pluszban, csak legyen jó minőségű értékelhető kreatív fotójuk. Ezért nem érdemes kockáztatni, mert ez marad meg örökre a nagy napról és
rólatok, ami megismételhetetlen.
Én garantálom Nektek a különleges egyedi képeket, olyanokat, amiket a honlapomon is láthattok, prémium minőségben. Nálam
kizárt az adatvesztés és a technikai hibák kockázata is csekély, mert minden technikából minimum dupla van.
7,5 millió Ft-os csak az a felszerelés, amit az esküvőn használok. Kb. 3-4 milliós az egyéb otthoni informatikai felszerelés az
utómunkákra és egyebekre. Ezeket karban kell tartani, cserélni, szervizeltetni, alkalmazottat és vállalkozást kell fizetni, tárhelyeket,
eszközöket venni, amik méreg drágák, plusz-képzésekre menni, hogy fejlődhessek, mert ne csak a technika legyen új, hanem az elméleti
tudás is.
Mindezeken kívül egy esküvői sorozat elkészítésében benne van Kb. 70-80 munkaóra is, hogy maximálisan, kompromisszumok
nélküli, igazán minőségi képek születhessenek.
Az általam képviselt színvonalat a fenti technikai és időbeni feltételek miatt, nehéz lenne kevesebbre kihozni, mivel az minőség és
mennyiségbeli csökkenéssel járna. Én ezzel garantálom a biztonságot és minőséget.
A csomagot a legoptimálisabb árakkal számoltam ki, hogy a maximális minőséget tudjam adni. Ezt, több részletben lehet előre kalkulálni,
hogy kiszámítható, előre tervezhető legyen, valamint egyszerre ne okozzon nagy megterhelést a költségvetésben.
A fizetés 3 részletben lehetséges. Elsőt a foglaláskor, másodikat az esküvő napján és az utolsót a kész munka átadásakor lehet rendezni.
A korrektég miatt a megrendelésről szerződést írunk, ami biztosítja a munka maradéktalan és minőségi elvégzését, a fotók
biztonságos tárolását, az esetleges problémák békés elrendezését is.

CSOMAGOK:
A csomagok tartalmazzák:
• Képszám korlát nélküli fotózás a kért eseményeken és időintervallumban, kreatív, egyedi stílusban,
csúcstechnikával, 2 professzionális géppel és több optikával, vakukkal, felszereléssel, a technika
meghibásodásának (és emiatt a fotózás elmaradásának) minimálisra csökkentése.
• Kreatív Jegyes fotózás az esküvő napja előtt 1-2 hónappal vagy pár héttel (kb. 1-1,5 óra 20-25
digitális kép teljes felbontásban) - Csak amelyik csomag eleve tartalmazza, de opcionálisan
választható bármely csomaghoz.
• Kreatív portréfotózás egyedi kreatív stílusban, egy, vagy két megbeszélt helyszínen, az esküvő
napján, vagy akár egy másik napon (Kb. 3 óra).
• A képek válogatása és profi utómunkája / retusálása / effektezése az összes képre.
• A képek digitálisan teljes felbontásban (21 Mp/full frame) Exkluzív, egyedi gravírozott bambusz
pendrive-on bambusz díszdobozban (igény esetén letöltési linkel felhőből is).
• 5-10-15 perces (Csomagtól függően) zenés slide show (kisfilm, diavetítés), Full HD felbontásban.
• Videó tárhely (reklám mentes) a Slide Show-nak megoszthatósággal.
• Kiszállási díj Sopronban nincs. Sopronon kívül 150 Ft/megtett Km
• Fotók garantáltan biztonságos tárolása az átadásig háromszoros adatvédelmi biztosítással.

A szolgáltatásra szerződésben vállalok garanciát.
Természetesen, ha a fenti csomagoktól eltérő elképzelésetek van, az sem probléma, akkor kérjetek
egyedi ajánlatot: AJÁNLATKÉRÉS
Az összes csomagnál:
Kiszállási díj Sopronon kívül: 120 Ft/megtett Km
A csomag időtartamát meghaladó rendelkezésre állás is kérhető + 20 000 Ft/óra eseményfotózás
+40 000 Ft/óra kreatív és jegyes fotózás

A csomag mellé a mellékletben szereplő táblázat alapján választható többféle méretű, borítójú,
fajtájú és terjedelmű fotókönyv. A választott könyv ára (a mellékletben találhatók) a csomag árhoz
hozzáadandók. Több egyforma tartalmú könyv rendelése esetén jelentős kedvezmény van.
A csomag az események, a forgatókönyv és igények függvényében módosítható megbeszélés
szerint.
Az összes átadott fotóra korrekció és utómunka kerül, a kreatív portrékra portré retus, valamint ahol
ez indokolt kis effekt is.

Teljes csomag - 17 óra rendelkezésre állás (A legjobb ár/érték arány) - 52 000 Ft kedvezménnyel
A csomag az események, forgatókönyv és az elképzelésetek függvényében módosítható.
Fotózandó események:
Rendelkezésre állási idő:
- Kreatív Jegyes fotózás az esküvő előtt 1-2 hónappal, vagy héttel | 40 000 Ft (-5 000 Ft csomag kedv.)
Kb. 1 óra (1,5 óra :) )

- Kreatív portréfotózás külön napon | 105 000 Ft (-10 000 Ft csomag kedvezmény) (Külön napon +10000 Ft)
Kb. 3 óra

- Készülődés pillanatai, hangulatok fotózása | 45 000 Ft (-5 000 Ft csomag kedvezmény)
Kb. 4 óra

- Vendégek fotózása, fogadás, csoportképek, kikérők, stb... | 15 000 Ft (-5 000 Ft csomag kedvezmény)
Kb. 1 óra

- Polgári szertartás | 40 000 Ft (-5 000 Ft csomag kedvezmény)
Kb. 1 óra

- Egyházi szertartás | 40 000 Ft (-5 000 Ft csomag kedvezmény)
Kb. 1 óra

- Lakodalom a menyasszonytánc végéig kb. éjjel 1 óráig | 90 000 Ft (-5 000 Ft csomag kedvezmény)
Kb. 6 óra (Szükség esetén fél óra ajándék.)

- 15 perces zenés slide show (kisfilm, diavetítés), Full HD felbontásban. | 15 000 Ft (-2 000 Ft csomag kedvezmény)
A csomag ára 3 részletben fizethető:
1- Foglaló: 116 000 Ft
2- Az esküvő napján: 116 000 Ft
3- A képek átadásakor 116 000 Ft
Összesen 17 óra rendelkezésre állás: (400 000 Ft helyett) 348 000 Ft – Minimum 800-900 db kép

A Nagy Nap csomag - 16 óra rendelkezésre állás - 38 000 Ft kedvezménnyel
A csomag az események, forgatókönyv és az elképzelésetek függvényében módosítható.
Fotózandó események:
Rendelkezésre állási idő:
- Kreatív portréfotózás aznap | 105 000 Ft (-10 000 Ft csomag kedvezmény) (Külön napon +10 000 Ft)
Kb. 3 óra

- Készülődés pillanatai, hangulatok fotózása | 45 000 Ft (-5 000 Ft csomag kedvezmény)
Kb. 4 óra

- Vendégek fotózása, fogadás, csoportképek, kikérők, stb... | 15 000 Ft (-5 000 Ft csomag kedvezmény)
Kb. 1 óra

- Polgári szertartás | 40 000 Ft (-5 000 Ft csomag kedvezmény)
Kb. 1 óra

- Egyházi szertartás | 40 000 Ft (-5 000 Ft csomag kedvezmény)
Kb. 1 óra

- Lakodalom a menyasszony tánc végéig kb. éjjel 1 óráig | 90 000 Ft (-5 000 Ft csomag kedvezmény)
Kb. 6 óra (Szükség esetén fél óra ajándék.)

- 15 perces zenés slide show (kisfilm, diavetítés), Full HD felbontásban. | 15 000 Ft (-3 000 Ft csomag kedvezmény)
A csomag ára 3 részletben fizethető:
1- Foglaló: 104 000 Ft
2- Az esküvő napján: 104 000 Ft
3- A képek átadásakor 104 000 Ft
Összesen 16 óra rendelkezésre állás: (350 000 Ft helyett) 312 000 Ft – Minimum 800-900 db kép

Szertartásos csomag - 6 óra rendelkezésre állás - 11 000 Ft kedvezménnyel
A csomag az események, forgatókönyv és az elképzelésetek függvényében módosítható.
Fotózandó események:
Rendelkezésre állási idő:
- Kreatív portréfotózás | 105 000 Ft (-5 000 Ft csomag kedvezmény) (Külön napon +10 000 Ft)
Kb. 3 óra

- Vendégek fotózása, fogadás, csoportképek, kikérők, stb... | 15 000 Ft
Kb. 1 óra

- Polgári szertartás | 40 000 Ft (-3 000 Ft csomag kedvezmény)
Kb. 1 óra

- Egyházi szertartás | 40 000 Ft (-3 000 Ft csomag kedvezmény)
Kb. 1 óra

- 10 perces zenés slide show (kisfilm, diavetítés), Full HD felbontásban. | 15 000 Ft
A csomag ára 3 részletben fizethető:
1- Foglaló: 68 000 Ft
2- Az esküvő napján: 68 000 Ft
3- A képek átadásakor 68 000 Ft
Összesen 6 óra rendelkezésre állás: (215 000 Ft helyett) 204 000 Ft – Minimum 200-250 db kép

Kreatív csomag - 4 óra rendelkezésre állás - 1 000 Ft kedvezménnyel
A csomag az események, forgatókönyv és az elképzelésetek függvényében módosítható.
(Május-Szeptember között csak hétköznapokon kérhető.)
Fotózandó események:
Rendelkezésre állási idő:
- Kreatív Jegyes fotózás az esküvő előtt 1-2 hónappal, vagy héttel | 40 000 Ft
Kb. 1 óra (1,5 óra :) )

- Kreatív portréfotózás | 105 000 Ft
Kb. 3 óra

- 5 perces zenés slide show (kisfilm, diavetítés), Full HD felbontásban. | 15 000 Ft (-1 000 Ft csomag kedvezmény)
A csomag ára 3 részletben fizethető:
1- Foglaló: 53 000 Ft
2- Az esküvő napján: 53 000 Ft
3- A képek átadásakor 53 000 Ft
Összesen 4 óra rendelkezésre állás: 159 000 Ft – Minimum kb. 60 db kép

Fotókönyvek
-Finom elegancia -Nemes anyagok -Tökéletes kidolgozás -Legmagasabb igényekre szabva -A tökéletességig
nemesített anyagok -Igényes kidolgozás -Szofisztikált borító felépítés -Négyzetes fotóbetét akril üveggel
A könyv borítóval azonos anyagú doboz -Tökéletes harmónia -Szép kivitelezés -Négyzetes fotóbetét akril
üveggel -Mágneses zár -Valódi fotópapír -Síkban nyíló oldalak
A fotókönyv fajták bemutató oldala: www.mercatomomento.com

Ha egyszerre 3 fotókönyvet szeretnétek:
(Egyet-egyet a szüleiteknek és egy nagyobbat magatoknak.)
Exkluzív fotókönyves csomag kiegészítő:
1 db 30x30 cm-es – "Wedding sensation borító" akril üveg fotóbetéttel és kötészeti vászon anyaggal
borítva (Bőr borítás + 15000 Ft) – 60 oldalas vastag eredeti fotópapír síkban nyitható oldalakkal – Minták:
http://www.mercatomomento.com/page/wedding-sensation/
2 db 22x22 cm-es – fotós matt fóliás szivacsbetétes kemény borítóval – 60 oldalas vastag eredeti fotópapír
síkban nyitható oldalakkal – Minták: http://www.mercatomomento.com/page/fenykepes-borito/
(A könyvek egyforma tartalmúak és maximum 120 fotó fér el kényelmesen.)
Fotókönyv csomag összesen: 170 000 Ft
Természetesen a csomag kérhető egy bármilyen méretű és borítójú fotókönyvvel is. Árak a mellékletben.

Minden csomaghoz választható még opcionálisan:
● Jegyes fotózás / próbafotózás (1 óra) 40 000 Ft
● Plusz Kis sorozat Kreatív portré (1,5 óra) 60 000 Ft
● Fotókönyvek többféle méretben, borítóval (Árak lentebb)
● Fotós köszönőkártyák 500 Ft
● Papírképek 250 Ft tól
● Plusz DVD-n a képek egyedi tokban 9000 Ft
● Gravírozott bambusz pendrive és díszdoboz 9000 Ft

Az időpont a foglaló kifizetésével és a szerződés aláírásával
válik lefoglalttá.
1. részlet: A foglaló összege a teljes ár 1/3-a.
2. részlet az esküvő napján esedékes, második 1/3.
3. részlet pedig a képek átvételekor, harmadik 1/3.

Exkluzív, egyedi gravírozott, mágneszáras bambusz pendrive-on bambusz díszdobozban adom át a képeket.
A prémium minőségű fotók prémium minőségű eszközt is kívánnak.

Hajdú László
Fotográfus, Fényképész, Esküvőfotós

+36 30 986 0934
hiperhivatkozás érvénytelen.
info@fotohajdu.hu

Hiba! A
MŰTEREM - STÚDIÓ
SOPRON Deák tér 31.

MELLÉKLETEK:
Papírképek:
10x15 cm
250 Ft
13x18 cm
300 Ft
21x30 cm
1 300 Ft
2 500 Ft
30x45 cm
Köszönőkártyák:
Választott fotó, vagy montázs feliratozva (10x15 cm): 500 Ft/kép

Kiszállási díj: - Sopronban nincs.
- Messzebb Soprontól: 90 Ft/km (nagyobb távolságoknál a munka nagyságának
függvényében, megbeszélés szerint.)

Fotókönyv árak:
A fotókönyvek az alábbi áron rendelhetők, opcionálisan:
A Fine Art fotókönyvek egyedi szerkesztésűek, valódi fotópapírra készülnek, keménykötésű fényképes,
szövet vagy valódi bőr borítóval, exkluzív, kiváló minőségben, síkban nyitható oldalpárokkal.
Virtuális bemutatóterem: http://www.mercatomomento.com

Méret:

Ft/oldalpár

32 oldalas

64 oldalas

(16 oldalpár)

(32 oldalpár)

15 x 20 cm

1 300 Ft

20 800 Ft

41 600 Ft

20 x 20 cm

1 400 Ft

22 400 Ft

44 800 Ft

20 x 27 cm

1 500 Ft

24 000 Ft

48 000 Ft

22 x 22 cm

1 600 Ft

25 600 Ft

51 200 Ft

22 x 30 cm

1 700 Ft

27 200 Ft

54 400 Ft

27 x 27 cm

1 800 Ft

28 800 Ft

57 600 Ft

27 x 20 cm

1 800 Ft

28 800 Ft

57 600 Ft

30 x 30 cm

1900 Ft

30 400 Ft

60 800 Ft

30 x 30 cm
Luxus fotókönyv

http://www.mercatomomento.com/page/lafontana-di-stile/

90 000 Ft

Ezektől eltérő oldalszám is lehetséges, de minimum 32 oldalas lehet.
Ezek a Fine Art albumok egyedi szerkesztésűek, valódi fotópapírra, kézműves kötészettel
egyedileg készülnek, keménykötésű fényképes-, különleges kötészeti anyagokból vagy valódi marhabőr
borítóval, exkluzív, kiváló minőségben, síkban nyitható oldalpárokkal.
Valódi szövetkötés fotóbetéttel: +15 000 Ft - Fotós borító +7 000 Ft
Bőrkötés fotóbetéttel: +20 000 Ft

