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Skokanová Petra

Rodinné focení
JAK TAKOVÉ FOCENÍ U MĚ PROBÍHÁ

Focení je taková malá procházka se mnou. Přinesete si domů nějaké to
bahno a ježky z bodláků špinavá kolena od trávy a bahna , Děti rozšíří
svojí sbírku kamenů, klacků a kaštanů. Focení je o vás a ne o mě, budu
chtít aby jste se věnovali hlavně své rodině, dětem.

Jaké oblečení vybrat
Mějte na paměti že jdete do přírody a né na ples.
Doporučuji pohodlné oblečení v přírodních barvách. Vyvarujte se
neonových barev, nápisů ( značek ) obrázků. Pohodlné boty.

Výběr oblečení

Jaké barvy
Doporučuji zemité barvy.
Barvy lze ladit k sobě, není nutné aby celá rodina měla vše v jedné
barvě. Můžete volit různé odstíny barev. Inspirujte se v přírodě.

Co sebou
Neberte sebou celý šatník. Pokud si nejste co vybrat můžete mě
kontaktovat a spolu můžeme vše vybrat. Menším dětem
doporučuji vzít sebou něco k pití a malé jídlo:-)
žádné rekvizity nepotřebujete jen dobrou náladu :-)

Moje oblíbené barvy

Hořčicová

Hnědá

Oranžová

Krásná barva na každé roční období

Přírodní základní barva, různé
odstíny.

Nádherná brva na podzim ale i zimu.

Balíčky rodinného focení
1. balíček

2. balíček

3. balíček

1 hodina focení
výběr z galerie fotografií
15 upravených fotek v elektronické
podobě
každá další fotka 120

1 hodina focení
výběr z galerie fotografií
25 upravených fotek v elektronické
podobě
každá další fotka 120

1 hodina focení
více jak 30 fotografií
fotografie vybírám já jako fotograf
sama
+dárek - leporelo

cena 2500

cena 3500

cena 4200

V jednoduchosti je krása
Maminky často přemýšlí hlavně nad tím, jak obléknou svoje děti, a
samy na sebe trochu zapomínají. Prosím, nedělejte to. Realita je
taková, že diváky většinou na fotkách zaujme nejdříve žena a
potom všichni ostatní. Proto doporučuji, ať maminka sladí rodinu
podle sebe.
Ať si vybere na focení šaty či sukně, ideálně delší a nepříliš
upnuté, které podtrhnou dynamiku portrétů a ženám
většinou lichotí. Spousta z nás si takové šaty šetří na “lepší
příležitost” a právě to rodinné focení je. Co může být lepší
příležitost, než že je celá rodina spolu, může si užívat jeden
druhého a nemyslet na běžné starosti. I když se jdeme projít
do lesa, na pole nebo do skal.

Kontakt na mě
Email
skokanova.photo@seznam.cz

Stránky
www.skokanovapetra.com

Telefon
+421 721 261 182

