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Jsme dvě kamarádky, převážně rodinné fotografky,
které se pro svatby spojily v jeden fotografický tým. 

 
Společně pro Vás uchováváme nezapomenutelné

svatební momenty již od roku 2020.

KDO JSME



KDO JSME
Tereza BrouškováKristýna Dofková

 Pocházím z Přerova. 
♥

Fotím od malička, začínala
jsem fotit krajiny, hmyz a jiné

zvířectvo. A od 2017 jsem
newborn, rodinná a svatební

fotografka.
♥

Jak ráda říkám: "Fotím vše, co
se týká lidí."
♥

Nejčastěji fotím Nikonem
D750, a objektivy 24-70mm
f/2,8, Tamron 85mm F/1,8

♥

Mimo fotografii mě živí také
práce všeobecné sestry. 

♥

 Baví mě turistika, ruční práce
a zahrada.  

 

 Pocházím z Olomouce. 
♥

Focení mě provází celý život.
Začalo to prvním digitálním

fotoaparátem. Aktivně fotím
od roku 2020

♥

"Fotografie je krasné zachycení
okamžiku."
♥

Fotím fullframe
bezzrcadlovkou Sony Alpha A7
III s objektivem Sony FE 35mm

f/1,8. 
♥

Mimo fotografii pracuji jako
správce daně. 

♥

 Kromě focení mě baví výlety,
čas s rodinou a přáteli, ruční

práce, seriály a filmy.



MINI
Do 30 svatebních hostů

Maximální doba focení jsou 3 hodiny

Dvě fotografky
Předsvatební schůzka
Obřad, skupinové a párové focení
cca 300 upravených fotografií 
Tisk 30 fotografií ve velikosti 10x15
Dřevěná krabička a flash disk
Krátké video s hudbou zhotovené z TOP
fotografií

Cena 9 900,-

U intimních svateb nebo svateb do maximálně
15 hostů, je možné využít služby jen jedné z

nás. 

Cena od 6 400,-

Cestovné do 50 km v ceně
Každá další započatá hodina nad rámec balíčku + 1500,-





STANDARD
Do 70 svatebních hostů

Maximální doba focení je 8 hodin

Dvě fotografky
Předsvatební schůzka
cca 800 upravených fotografií
Tisk 50 fotografií ve velikosti 10x15
Dřevěná krabička a flash disk
Krátké video s hudbou zhotovené z TOP
fotografií

 Varianta 1  Varianta 2

Přípravy nevěsty
Přípravy ženicha
Obřad
Skupiny, párové focení

Obřad
Skupiny, párové focení 

     A další - v rámci 8 hodin
        (tanec, krájení dortu...)

Cena 19 900,-

V případě menší svatby - do 30 svatebních
hostů -  získáte u tohoto balíčku slevu 10%

Cestovné do 50 km v ceně
Každá další započatá hodina nad rámec balíčku + 1500,-





Dvě fotografky 
Předsvatební schůzka
Předsvatební focení v ceně
Kompletní celodenní focení
cca 1200 upravených fotografií 
Tisk 100 fotografií ve velikosti 10x15
Dřevěná krabička a flash disk
Krátké video s hudbou zhotovené z TOP fotografií
Poukaz na další focení  u nás se slevou 50%
Sleva 20% na fotokoutek

EXCLUSIVE
Do 150 svatebních hostů

Celodenní focení, max. 14 hodin

Cena 29 900,-

V případě menší svatby - do 70 svatebních
hostů -  získáte u tohoto balíčku slevu 10%

Cestovné do 50 km v ceně
Každá další započatá hodina nad rámec balíčku + 1500,-





Dvě fotografky 
Předsvatební schůzka a předsvatební focení
Fotografie elektronicky i v tisku 
Dřevěná krabička a flash disk
Krátké video s hudbou zhotovené z TOP fotografií

EXCLUSIVE +
zahraniční svatby

Do 150 svatebních hostů

Cena od 29 900,-

 Bude řešeno individuálně, dle
lokality a délky focení





Plánujete svatbu, vybíráte si
perfektní místo a možná už máte
vybrané i datum, ale chybí Vám
někdo, kdo by uchoval všechny

důležité momenty? 

Zas a znova koukáte do naší
galerie, máte pročtené všechny

informace tam i zpět a myslíte si,
že právě my jsme ty pravé pro Váš

svatební den? 

Napište nám

A tím to celé začíná
.
.
.

JAK TO PROBÍHÁ

Pro pokračování mě naskenuj

nebo navštiv:  tb-photography.cz/svatba/jak-to-cele-funguje/



PŘEDSVATEBNÍ
FOCENÍ

Taková příprava na Vaše první novomanželské
focení.  Seznámíme se a Vy si vyzkoušíte stát před
objektivem.

Kdy? Na termínu a místě se domluvíme na
předsvatební schůzce, nejpozději ho uskutečníme
měsíc před svatbou. 

Kde? Ideálně tam, kde to máte rádi a je Vám to
blízké. 

Jak dlouho? Fotit budeme cca 1 hodinu, ale záleží i
na tom, jak se budeme bavit. 

                                                  Cena 2 000,-
k balíčku Exclusive a Exclusive + je v ceně

Více se můžete dočíst na http://tb-
photography.cz/svatba/neco-
navic/predsvatebni-foceni/ nebo
naskenujte






