Nisan ve Mayıs ayında yapılan anlaşmalarda geçerli olan kampanyalı fiyat listesi (Fiyatlar ₺ olarak verilmiştir).
Bir sonraki fiyat listesi açıklanana kadar geçerli olan fiyatlardır.

ÇEKİM FİYATLARI (Sadece Dijital Teslim)
Çekim
Liste Fiyatı
Dış Mekân/Trash The Dress/Pre-Wedding Fotoğraf Çekimi
1250
Dış Mekân/Trash The Dress/Pre-Wedding Foto+Video Çekimi
2500
Düğün Hikayesi®
2500
Düğün Hikayesi® Plus
3750
Düğün Hikayesi® Max
5000
Düğün Hikayesi® 4x4
6250
Düğün Hikayesi® Premium
7500
Pre-Wedding Video Klip
1900
(Fotoğraf hizmeti almadan talep edildiği zamanki başlangıç fiyatlarıdır,

Kampanyalı Fiyat
1000
2000
2000
3000
4000
5000
6000
1500

istenilen hizmete göre artış gösterebilir)

Aşağıdaki çekimlerde 25 adet baskı (15x21) ve video çekimlerinin Full HD teslimi dahildir
1 fotoğrafçı veya kameraman
1000
800
Ekstra fotoğrafçı/kameraman
250
200
Kına gecesi / nişan çekimi
1 fotoğrafçı / 1 videograf (kısa
2000
1600
film/klip)
Düğün Sırası Çekimler
Temel ücret (1 fotoğrafçı)
1250
1000
(Dilenirse anında baskı hizmeti
sağlanmaktadır – ek ücret talep
edilmez)

•

Ekstra her bir fotoğrafçı veya
kameraman için

300

250

Ankara dışı çekimlerde ek ücret talep edilebilir. (Detaylı bilgi için iletişime geçiniz).

KAMPANYALI PAKET FİYATLARI
Paket
Liste Fiyatı
DM-I
1500

(Dış Mekân Çekimi + 1 adet 30x50 Albüm)

DM-II
(Dış Mekân Çekimi + 1 adet 35x70 albüm + 2 adet 20x40 albüm + 1 adet
15x25 albüm +1 adet 50x70 fotoğraf)

DH-I
(Düğün Hikayesi® Çekimi + 1 adet 35x70 albüm + 2 adet 20x40 albüm + 1
adet 15x25 albüm +1 adet 50x70 fotoğraf)

DH-II
(Düğün Hikayesi® Plus Çekimi + 1 adet 35x70 albüm + 2 adet 20x40 albüm
+ 1 adet 15x25 albüm +1 adet 50x70 fotoğraf)

DH-III
(Düğün Hikayesi® Max Çekimi + 1 adet 35x70 albüm + 2 adet 20x40 albüm
+ 1 adet 15x25 albüm +1 adet 50x70 fotoğraf)

DH-IV
(Düğün Hikayesi® 4x4 Çekimi + 1 adet 35x70 albüm + 2 adet 20x40 albüm +
1 adet 15x25 albüm +1 adet 50x70 fotoğraf)

Kampanyalı Fiyat
1150

1750

1300

3000

2300

4250

3300

5500

4300

6750

5300

9000

7000

DH-V
(Düğün Hikayesi® Premium Çekimi + 3 adet 35x70 albüm + 2 adet 20x40
albüm + 1 adet 15x25 albüm +1 adet 50x70 fotoğraf + 100 adet 13x18
baskı + 2 adet 75x100 canvas)
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2017 yılı baskı fiyat listesi (01.01.2017 tarihinden itibaren bir sonraki fiyat listesi açıklanana kadar geçerlidir).

Paket-I
1 adet 30x50 albüm

250 ₺ 150 ₺

Paket-I
40 adet 10x15 baskı
50 ₺ 30 ₺

BASKI PAKETİ FİYATLARI
Paket-II
Paket-III
50 adet 13x18 baskı
25 adet 15x21 baskı
75 ₺ 45 ₺
100 ₺ 60 ₺

ALBÜM FİYATLARI
Boyut (cm)
Fiyatlar (₺)
Liste Kampanya
15x25 (aile albümü)
75
45
20x40
100
60
30x50
250
150
35x70
300
180
Diğer baskı ve albüm boyutları için iletişime
geçebilirsiniz.

FOTOBLOK FİYATLARI
Boyut (cm)
Fiyatlar (₺)
Liste Kampanya
18x24
15
9
20x30
20
12
30x40
40
24
50x70
60
36
70x100
100
60
FINE ART KANVAS (TUVAL)
Boyut (cm)
Fiyatlar (₺)
Liste Kampanya
50X75
80
48
75X100
125
75
•

Paket-IV
3 adet 35x70 albüm

900 ₺ 550 ₺

Paket fiyatlarına çekim fiyatları dahil değildir. İstediğiniz çekimin üzerine albüm veya baskı paketlerinden
birisini seçebilir veya fotoğraflarınızı sadece dijital olarak teslim alabilirsiniz.

Düğün Hikayesi® 2017 yılı fiyat listesi – www.dugunhikayesi.com.tr

•

ALBÜM PAKETİ FİYATLARI
Paket-II
Paket-III
1 adet 30x50 albüm + 1 adet 35x70 albüm +
2 adet 15x25 albüm
2 adet 20x40 + 1 adet
50x70 fotoğraf
400 ₺ 250 ₺
500 ₺ 300 ₺

Boyut (cm)
10x15
13x18
15x21
20x30
30x40
50x70
70x100

Paket-IV
5 adet 30x40 baskı
75 ₺ 45 ₺

BASKI FİYATLARI
Fiyatlar (₺)
Liste Kampanya
1,25
0,75
2,50
1,50
4,00
2,40
7,50
4,50
15,00
9,00
30,00
18,00
60,00
36,00

ÇERÇEVELİ ÜRÜNLER
Boyut (cm)
Fiyatlar (₺)
Liste Kampanya
20x30 baskı+çerçeve
30
18
30x40 baskı+çerçeve
60
36
20x30 çerçeveli fotoblok
45
27
30x40 çerçeveli fotoblok
70
42
50x70 çerçeveli fotoblok
90
54
70x100 çerçeveli fotoblok
140
84

Diğer baskı ürünleri hakkında bilgi almak için iletişime geçiniz.
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GENEL BİLGİLENDİRME
Dış Mekân Çekimi
Birbirinden güzel fotoğraflara sahip olmak istiyorsunuz ancak hazırlık fotoğrafları sizin için çok da önemli değilse
bu çekim tam da size göre. Düğün gününüzde bize ayıracağınız yaklaşık 2 saatlik bir süreçte, sizin istediğiniz veya
ortaklaşa belirlediğimiz bir yerde fotoğraflarınızı çekiyoruz. Ortalama 200-250 adet fotoğrafa sahip oluyorsunuz
ve tüm fotoğrafları her zamanki gibi dijital olarak orijinal boyutunda ve çözünürlüğünde teslim alıyorsunuz. Dış
Mekân Çekimi’nde süre ve mekân adedi gibi sınırlamalarımız yok, sınır tamamen sizsiniz.
Bu çekimin düğün gününüzden önce olması veya düğün günü öncesi (pre-wedding) ve düğün günü sonrası (afterwedding) çekim istemeniz durumunda da fiyat listemizdeki Dış Mekân Çekimi ücretleri geçerli olacaktır.

Düğün Hikayesi®
Belgesel düğün fotoğrafına bizim verdiğimiz isim Düğün Hikayesi. Kimi yerlerde tam gün çekim diye de duymuş
olabilirsiniz. Adı üzerinde hikayenizi çekiyoruz. Günün sabahında (genellikle kuaförde) başlayarak akşama kadar
(genelde ilk dansa veya nikaha) tüm detaylar, olaylar fotoğraflanıyor. Bu süreçte gelinin hazırlıkları ve varsa diğer
ritüellerde hep birlikte olurken, damat ile gelinin buluşma anından sonra her ikisinin de fotoğrafları çekiliyor ve
gün içerisinde dış mekân çekimi yapılıyor.
Bu çekimde tüm gün sizinle birlikteyken birer nedime ve sağdıç oluyor, gününüzü programlamanıza
tecrübelerimiz sayesinde yardımcı olmuş oluyoruz. Günden güne değişmekle beraber elinize orijinal
çözünürlüğünde ve boyutunda, 1000’den fazla dijital fotoğraf geçmiş oluyor.

Düğün Hikayesi® Plus
Plus derken artı anlamında aslında. Yani Düğün Hikayesi çekiminize bir şey eklemek istiyorsunuz ve biz de size
bunu üç şekilde sunuyoruz.
İlk olarak düğün gününüzde bir video klip çekilmesini yahut akşama kadar fotoğrafçı ile beraber bir videograf
arkadaşın sizinle beraber olmasını isteyebilirsiniz. Bu yapılan video çekimi de size kısa bir film veya klip şeklinde
hazırlanarak verilir.
İkinci seçenek ise damadın da çekimleri için bir fotoğrafçı talep edebilirsiniz.
Üçüncü olarak ise düğün günü öncesi (pre-wedding) ve düğün günü sonrası (after-wedding) çekimleri talep
edebilirsiniz. Elbette ki düğün günü yapılacak olan Düğün Hikayesi® ve dış mekân çekiminize ek olarak.

Düğün Hikayesi® Max
Tüm çekimlerin bir arada bulunduğu paket bu aslında. Karar veremediniz ve her şeyi istiyorsunuz. Kısacası düğün
günü öncesi ve sonrası çekimlerinizin yapılmasını, düğün hikayenizin çekilmesini ve damadın da gününün her
ayrıntısının fotoğraflanmasını istiyorsanız maksimum çekim size göre.
Damadın fotoğraflarının çekilmesi yerine video klip (düğün klibi) için çekim talep edebilirsiniz. Dilerseniz Düğün
Hikayesi® Max çekimini düğün gününüzde yapılacak fotoğraf + video çekimine düğün günü öncesi bir video çekimi
(kurgusal kısa film, düğün gününden önce başlayan bir çekimin düğün günü de devam etmesi gibi) ekleyebilirsiniz.

Düğün Hikayesi® 4x4
Düğün Hikayesi® çekimlerinizde hem fotoğraf hem de video olmasını istiyor ve bir yandan da hem gelinin hem
de damadın çekimlerinin yapılmasını istiyorsanız bu 4x4’lük çekim size göre. 2 fotoğrafçı ve 2 videograf gün boyu
sizlerle beraber olacak ve her anınızı kayıt altına alacaktır. Sonunda da size en özel gününüze ait fotoğrafları ve
video klibinizi/belgeselinizi keyifle izlemek kalacaktır.
Düğün Hikayesi® Premium
En fazlasını mı istiyorsunuz? Hiçbir detayınız kaçmadan en özel anlarınızın en güzel şekilde kayıt altında olmasını
istiyorsanız Düğün Hikayesi® Premium hizmeti size göre. Düğün gününüzde 2 fotoğrafçı ve 2 videograf, dilerseniz
düğününüz sırasında devam eden çekimler ve isteğinize göre ekstra bir Dış Mekân/Trash The Dress/Pre-Wedding
Fotoğraf Çekimi veya bunun yerine kına gecesi / nişanınız için fotoğraf ve kamera hizmeti alabilirsiniz. Eğer daha
da fazlası varsa aklınızda ekibimiz ile iletişime geçebilir, hayalinizi bize anlatabilirsiniz.
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