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PREȚURI SERVICII 

 
ANEXA NR. 1 LA CONTRACTUL DE PRESTARI SERVICII  

 

Pachet botez 
 

I. BASIC – 1800 LEI 

• 1 fotograf 

• 1 videograf filmare full HD 

• disponibilitate eveniment – prezența acasă, biserică, fără restaurant/salon 

- maxim 500 fotografii prelucrare integrală a tuturor fotografiilor 

• montaj video profesional full HD cu filmarea evenimentului maxim 50min. 

• 1 stick de memorie cu toate fotografiile și montajul video eveniment. 
 

 

II. PREMIUM- 2500 LEI 

 

• 1 fotograf 

• 1 videograf filmare full HD 

• disponibilitate la eveniment – prezența acasă(ședința foto-video), biserică, 

restaurant/salon, până la ora 00:00. 

• maxim 800 fotografii prelucrare integrală a tuturor fotografiilor 

• montaj video profesional full HD maxim 90min. 

• videoclip botez cu cele mai frumoase momente ale copilului. 

• 1 stick de memorie cu toate fotografiile si montajele video ale 

evenimentului. 

• 1 album foto profesional 20 x 40  
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III. GOLD - 3500 LEI 

• 1 fotograf 

• 1 videograf filmare full HD  

• disponibilitate tot evenimentul – prezența acasă (ședința foto-video), 

biserică, restaurant/salon (până la terminare)  

• peste 800 fotografii prelucrare integrală a tuturor fotografiilor 

• montaj video profesional full HD cu momentele principale – maxim 

120min. 

• videoclip botez cu cele mai frumoase momente ale copilului. 

• 1 stick de memorie cu toate fotografiile si montajele video ale 

evenimentului. 

• 1 album foto profesional 20 x 60  

• 1 album foto professional 20 x 40  

 
IV. LA CERERE 

• 1 album foto profesional 20 x 40cm – 420 LEI 

• Ședinta foto pentru copil acasă la părinți în altă zi/1oră – 350 

LEI 
• Filmare 4K întreg evenimentul – 500 LEI 

• Predarea materialului foto video în 10 zile de la terminarea 

evenimentului  – 500 LEI 
 

.  

PREDAREA MATERIALULUI SE FACE ÎN MAXIM 40 ZILE DE LA 
TERMINAREA EVENIMENTULUI. 
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