Cenik fotografiranja opremljenih steklenic

Cena: vsak posnetek

50 €

Cena velja za standardno postavitev – tehnično
korektni kataloški posnetki na belem ozadju.
Dodatno aranžiranje, fotografiranje v posebnih
pogojih ali s posebnimi zahtevami zaračunamo
posebej glede na zahtevnost. Na ceno vpliva tudi
ustreznost vaše priprave steklenic (glejte spodaj
navodila za ustrezno pripravo steklenic). Cene
vsebujejo obdelavo datotek in pošiljanje datotek
po e-pošti. Cene ne vsebujejo DDV.
V primeru naknadnega snemanja, ki se mora s
perspektivo in svetlobo navezati na naše morbitne
predhodne posnetke realizirane pri nas, dodatno
zaračunavamo do 50 € za vzpostavitev (ponovitev)
ustreznih razmer v studiu.
Vsebina je pri fotografiranju izpostavljena svetlobnim
in temperaturnim šokom. Opremo steklenice je za
snemanje pogosto potrebno uničiti (npr. odstranitev
zadnjih etiket). Zato fotografirane steklenice vračamo
le po predhodnem dogovoru na vaše stroške.
Količinski popust: pri hkratnem fotografiranju več
kot 10 steklenic priznavamo 10 % popusta.

Priprava steklenic za fotografiranje
–

–
–

–

Etiketa naj bo nepoškodovana in čista,
nalepljena ravno in ne nagubana. Zahteve glede
priprave steklenice za kakovostno fotografijo so
precej višje, kot zahteve za siceršnjo uporabo,
kot je prodaja ali serviranje ...
Etiketa naj ne bo nalepljena preko šiva
steklenice. Na steklenici (okoli robov etikete in
tudi sicer) naj ne bo madežev od lepila.
Vsaki steklenici priložite po 2 izvoda
nenalepljene, kakovostno natisnjene sprednje
etikete. Te so nam v pomoč, če je etiketa na
steklenici kakorkoli poškodovana ali neustrezno
nalkepljena.
Zadnja etiketa naj ne bo nalepljena na
steklenico, temveč naj ji bo posebej priložena.
To je posebej pomembno pri belih in rose vinih.

–
–
–
–

Steklenica naj bo povsem čista.
V steklu steklenice naj bo čim manj napak.
Kapice naj bodo kakovostno, ravno nameščene,
nepoškodovane, nenagubane.
Pred transportom naj bo vsaka steklenica
posebej zavita v zavojni papir, da se prepreči
poškodovanje etiket.

Če so steklenice že opremljene, svetujemo,
da poiščete in izberete take, ki najbolj ustrezajo
zgornjim navodilom. Nekatere napake ali
pomanjkljivosti lahko odpravimo s kasnejšo retušo
posnetka, vendar to zaradi dodatnega dela podraži
fotografiranje.
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