Sesja EKSPRES / portret wizerunkowy / Studio Portretowe w Katowicach.
Założenia: sesja wizerunkowa EKSPRES to praca nad jednym portretem przeznaczonym
do działań komercyjnych / zawodowych.
Termin: tylko po uprzedniej rezerwacji.
CENA: 246 zł brutto (200 zł netto + 23% VAT) za jeden wybrany portret.
KWOTA ZAWIERA:
1. wypracowanie portretu w czasie sesji trwającej do 30 minut.
2. postprodukcja – profesjonalna obróbka i retusz wybranej fotografii.
Proces postprodukcji obejmuje opracowanie fotografii w zakresie pracy z tonalnością,
barwą / czarno-bielą, korektą kadrowania, ekspozycji, ostrości, retuszu (zmatowienie skóry
twarzy, rozjaśnienie cieni na twarzy, usunięcie przebarwień skóry, zachowując naturalny wygląd
osoby fotografowanej). Oraz ogólne uporządkowanie otoczenia: np. usunięcie drobnych
przebarwień z ubrania.
Retusz nie obejmuje zaawansowanych zmian graficznych wymagających współdziałania
z grafikiem (tj. szparowania, usuwania rzeczy i ludzi, rekonstrukcje obrazu w tym miejscu,
zamiany kolorów na inne, dodawania elementów do fotografii, zmiany proporcji i kształtów
rzeczy i ludzi, tworzenia wizualizacji w fotografii).
Nie przekazuję fotografii nieopracowanych w procesie postprodukcji.
Fotografie przesłane zostaną w plikach odpowiednich do druku (jpg bez kompresji, 300 dpi)
oraz w wersji pomniejszonej do działań cyfrowych (2500 px dłuższy bok, 72 dpi).

3. licencja na użytkowanie fotografii - nieograniczona terytorialnie, na nieoznaczony czas,
na następujących polach eksploatacji:
wykorzystanie na stronie internetowej i w mediach społecznościowych;
wykorzystanie dla celów publikacji prasowych w internecie, w tym na portalach
branżowych oraz w informacjach w prasie elektronicznej;
wykorzystanie w tak zwanym „mailingu”;
wykorzystanie w działaniach marketingowych w internecie, w tym dla celów
promocyjnych i reklamy na portalach internetowych oraz w prasie elektronicznej;
utrwalanie lub eksponowanie w CV, na ulotkach, wizytówkach, w folderach i katalogach
firmowych, rollupach;
utrwalanie i eksponowanie w gazetach (miesięcznikach, kwartalnikach).
Kwota z tytułu udzielenia zgody na użytkowanie fotografii zawarta jest w w/w wynagrodzeniu.
UWAGA: licencja nie obejmuje działań kampanii reklamowej wielkoformatowej outdoor
(billboard, citylight, wielkoformatowe plansze, banery, tkaniny), sprzedaży fotografii w całości
lub jako część produktu oraz sprzedaży autorskich praw majątkowych.
W takich wypadkach cena ustalana jest indywidualnie.
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PRZEBIEG SESJI I ROZLICZENIE FINANSOWE:
• sesję poprzedza rozmowa telefoniczna lub korespondencja mailowa – chcę poznać
Twoje oczekiwania, to pomoże w opracowaniu koncepcji i pomysłu na zdjęcie.
• wypracowanie portretu w czasie 30 minutowej sesji – to czas na przygotowanie, pracę
nad portretem, oglądanie fotografii w czasie sesji i akceptację jej efektów.
• wybór fotografii możliwy jest już na sesji lub w późniejszym czasie, na podstawie
przygotowanych i przesłanych mailem wglądówek (wglądówki to zdjęcia w małym
rozmiarze i rozdzielczości, ze znakiem wodnym, przed obróbką, bez możliwości ich
publikacji – nie są gotowym produktem).
• możliwość wyboru więcej niż jednej fotografii:
każde kolejne ujęcie: 159,90 zł brutto (130 zł netto + 23% VAT).

•
•

po wybraniu fotografii do postprodukcji wystawiam fakturę VAT (przelew,
siedmiodniowy termin płatności).
gotowe fotografie przesyłam w ciągu 3 dni roboczych od dnia zaksięgowania należności.
Fotografie przekazuję w formie cyfrowej, za pośrednictwem maila lub platformy we
transfer.

UWAGA sesja EKSPRES, ze względu na minimalny zakres zamówienia, odbywa się na
następujących warunkach:

•
•

•
•
•

efektem sesji ekspresowej będzie portret o charakterze klasycznym, uniwersalnym
(działanie kreatywne oparte na nietypowej koncepcji wymaga więcej czasu).
przygotowania w zakresie makijażu i fryzury odbywają się poza studiem, we własnym
zakresie.
czas sesji pozwala na wykorzystanie jednej propozycji stroju (ubranie musi być
wyprasowane, najlepiej przebrać się w nie w studio tuż przed sesją).
sesja ekspres dotyczy pracy z jedną osobą, fotografia grupowa czyli portret kilku osób
naraz odbywa się w dłuższym czasie sesji – zapytaj o możliwości współpracy.
akceptowany czas spóźnienia to 10 minut. W innym wypadku czas sesji skracany jest
o czas spóźnienia lub sesja jest odwoływana.

ZOBACZ WIDEO i dowiedz się jak się przygotować do sesji i jak dobrze wyglądać na zdjęciu:
Kliknij w LINK.
Moje portfolio portretowe znajdziesz na stronie: www.joannanowicka.com
Potwierdź proszę w korespondencji mailowej, że akceptujesz warunki współpracy.
Przystąpienie do sesji jest równoznaczne z akceptacją informacji zawartych w tym dokumencie.
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