
1000 FONU STUDIJAS IZBRAUKUMU PIEDĀVĀJUMS 2018.GADĀ. 

CENĀ NAV IEKĻAUTA FOTOGRĀFIJU DRUKA

Izcenojumi no pirmdienas līdz ceturdienai ieskaitot

Fotogrāfiju formāts Fiksētā  cena,  ko  maksā
pasūtītājs 

Pārējie nosacījumi

10x15  cm  ,  15x20  un
20x30cm

120.00 EUR Pasūtītājs  nodrošina  ar
telpu  un  elektrības
pieslēgumu.

Izcenojumi piektdienās un pirmssvētku dienās

Fotogrāfiju formāts Fiksētā  cena,  ko  maksā
pasūtītājs

Pārējie nosacījumi

10x15  cm  ,  15x20  un
20x30cm 

150.00 EUR Pasūtītājs  nodrošina  ar
telpu  un  elektrības
pieslēgumu.

Izcenojumi brīvdienās un svētku dienās

Fotogrāfiju formāts Fiksētā  cena,  ko  maksā
pasūtītājs

Pārējie nosacījumi

10x15  cm  ,  15x20  un
20x30cm 

170.00 EUR Pasūtītājs  nodrošina  ar
telpu  un  elektrības
pieslēgumu.

Gadījumā,  ja  ir  vēlme saņemt  1000  fonu  studijas  pakalpojumus  ārpus telpām,  ir
iespēja  uzstādīt  un  darboties  5x5 m teltī;  šādā gadījumā tiek  piemērota  maksa:
120.00  EUR neatkarīgi  no  pasūtījuma  laika.  Pasūtītājs  nodrošina  ar  elektrības
pieslēgumu,  bet,  ja tas nav iespējams,  par piemaksu  60.00 EUR apmērā,  studija
nodrošina savu darbību ar ģeneratoru.



Saņemtais pakalpojums

- 1000  fonu  studijas  izbraukums pie  pasūtītāja  konkrētajā  datumā,  laikā  un
ilgumā  ar  visu  nepieciešamo  studijas  un  foto  apstrādes  un  izdrukas
aprīkojumu;

- Visā  pasākuma  laikā  apmeklētājiem  par  ievērojami  lētākām  cenām  kā
standarta cenas ( 10x15cm – 1.00 EUR ( standartā 2.00 EUR); 15x20 cm –
2.00 EUR ( standarta 4.00 EUR), 20x30 cm – 3.00 EUR ( standartā – 6.00
EUR) ir  iespēja  nofotografēties formātā pēc paša izvēles,  izvēlēties sev
tīkamo  fonu  no  plašā  un  daudzveidīgā  fonu  klāsta  un  uz  vietas  saņemt
apstrādātas un izdrukātas fotogrāfijas. Ja apmeklētāji būs norādījuši savus e-
pastus, tad kā bonusu saņems uz to arī izdrukāto fotogrāfiju digitālā formātā.

Pastāv  iespēja  kopā  ar  pasūtītāju  izveidot  tematisku,  speciāli  konkrētajam
pasākumam piemeklētu fonu izlasi, piemēram “Visa dzīve ir kā ceļojums” ( dažādu
pasaules valstu skaistāko vietu fonu izlase) vai “Pasakas par ziediem” ( krāšņi ziedu,
parku un dārzu foni) u.tml. Pasūtītājam ir iespēja iesniegt arī atbilstošas kvalitātes
fotogrāfijas,  ko,  speciāli  apstrādājot,  1000  fonu  studija  var  izveidot  kā  konkrētā
pasākuma fonu izlasi vai vienu no foniem.

Kontakti

Tālrunis pasūtījumiem un saziņai: 29165884

E-pasts: info@1000fs.lv

Mājaslapa: www.1000fs.lv

mailto:info@1000fs.lv
http://www.1000fs.lv/

