
  

MODELL FOTÓS CSOMAG LISTA 
 

A lista segítségedre lesz abban, hogy 

kiválaszd, melyik csomag a legmegfelelőbb 

számodra! Segít, hogy elindulj a modell 

pályán, megmutasd magad a világnak, hogy 

mindenki lássa, hogyan mutatnál egy újság 

címlapján, vagy hogy egy szexi képsorozattal 

kedveskedj párodnak. 

 

 

 



MODELL FOTÓ, PORTFOLIÓ FOTÓZÁS 
 

Egy fotózás előtt számtalan dolgot kell kitalálnod, megálmodnod. Azért, hogy mégis megkönnyítsem számodra a 

választást, összeállítottam néhány csomagot. A következő szempontok figyelembevételével Te választhatod ki, hogy melyik 

szolgáltatást választod: Mennyi ideg szeretnél modellként pózolni? Hány darab profi modell fotó főszereplője akarsz 

lenni? Milyen hosszan szeretnél részt venni a fotózáson?  

 

A csomagok között több különbség is van, de ami minden fotózáson állandó, az a minőség. Biztos lehetsz a minőségi 

végeredményben, a profi modell fotókban. Válaszd az elégedettséget és a minőséget, hiszen ez egy különleges alkalom, 

koronázd meg minőségi eredménnyel! 

 

Természetesen a szolgáltatási csomagok nincsenek kőbe vésve, ha valami egészen egyedit és személyre szabottat 

szeretnél, akkor az is megoldható. Vedd fel velem a kapcsolatot, biztos vagyok benne, hogy együtt megtaláljuk a Neked 

való megoldást, és meg tudjuk valósítani az elképzeléseid! 



„COCO” 

MODELL FOTÓ CSOMAG 
 

 

• 2 profi smink 

• 2 profi frizura 

• A frizura elkészítéséről fodrászatban jártas sminkes 

gondoskodik. Kérésre tudunk gyakorlott profi 

fodrászt is biztosítani a fotózásra. Ennek díja a 

csomag árán felül, előzetes egyeztetés alapján 10-

15 000 Ft 

• 4 óra fotózás a Prime Stúdióban (www.primestudio.hu) 

- a fotózás idejébe a sminkelés és a frizura 

elkészítése nem tartozik bele 

• A fotózás 4 szett ruhában történik, tehát négyszer 

van lehetőséged átöltözni. A ruhát magadnak kell 

hozni 

• 600-700 db digitális fotó 

• 10 db retusált modell fotó (portré, fél alakos, 

egész alakos) 

• A fotózás alatt készült összes kép digitális 

formában, nézőkép méretben (1200*800 pix), 

vízjelezve. A képek digitálisan kerülnek átadásra 

• Az ár tartalmazza a sminkes, a fodrász és a stúdió 

bérleti díját 

 

Ajándékok a csomaghoz: 

• 15 perces oktatás a fotózás előtt, mely segít abban, 

hogy még jobb képek készüljenek rólad 

• 4 oldalas PDF dokumentum arról, hogy hogyan készül 

fel egy fotózásra (az időpont egyeztetést követően 

kapod meg, még a fotózás előtt!) 

• a kiválasztott képek közül az összeset átadom 

fekete-fehér formátumban 

• Magyarország modellügynökségeinek listája (26 db 

ügynökség) 

• Polaroid képek (smink, haj nélküli digitális 

retusálatlan kép a modellügynökségek számára) 

 

A csomag ára: 119 900 Ft* 
*Fiúk esetében 109 900 Ft 

 

http://www.primestudio.hu/


„VANESSA” 

MODELL FOTÓ CSOMAG 
 

 

• 2 profi smink 

• 1 profi frizura 

• A frizura elkészítéséről fodrászatban jártas sminkes 

gondoskodik. Kérésre tudunk gyakorlott profi 

fodrászt is biztosítani a fotózásra. Ennek díja a 

csomag árán felül, előzetes egyeztetés alapján 10-

15 000 Ft 

• 2,5-3 óra fotózás a Prime Stúdióban 

(www.primestudio.hu) - a fotózás idejébe a sminkelés 

és a frizura elkészítése nem tartozik bele 

• A fotózás 3 szett ruhában történik, tehát háromszor 

van lehetőséged átöltözni. A ruhát magadnak kell 

hozni 

• 400 – 500 db digitális fotó 

• 8 db retusált modell fotó (portré, fél alakos, egész 

alakos) 

• A fotózás alatt készült összes kép digitális 

formában, nézőkép méretben (1200*800 pix), 

vízjelezve. A képek digitálisan kerülnek átadásra 

• Az ár tartalmazza a sminkes, a fodrász és a stúdió 

bérleti díját 

 

Ajándék a csomaghoz: 

• 15 perces oktatás a fotózás előtt, mely segít abban, 

hogy még jobb képek készüljenek rólad 

• 4 oldalas PDF dokumentum arról, hogy hogyan készül 

fel egy fotózásra (az időpont egyeztetést követően 

kapod meg, még a fotózás előtt!) 

• a kiválasztott képek közül 5 darabot fekete-fehér 

formátumban is átadok  

• Magyarország modellügynökségeinek listája (26 db 

ügynökség)  

 

A csomag ára: 99 900 Ft* 
*Fiúk esetében 89 900 Ft 

 

 

http://www.primestudio.hu/


  

„BARBARA” 

MODELL FOTÓ CSOMAG 
 

• 1 profi smink 

• 1 profi frizura 

• A frizura elkészítéséről fodrászatban jártas 

sminkes gondoskodik. Kérésre tudunk 

gyakorlott profi fodrászt is biztosítani a 

fotózásra. Ennek díja a csomag árán felül, 

előzetes egyeztetés alapján 10-15 000 Ft 

• 2 óra fotózás a Prime Stúdióban 

(www.primestudio.hu) - a fotózás idejébe a 

sminkelés és a frizura elkészítése nem 

tartozik bele 

• A fotózás 2 szett ruhában történik, tehát 

kétszer van lehetőséged átöltözni. A ruhát 

magadnak kell hozni 

• 250-300 db digitális fotó 

• 5 db retusált modell fotó (portré, fél 

alakos, egész alakos) 

• A fotózás alatt készült összes kép digitális 

formában, nézőkép méretben (1200*800 pix), 

vízjelezve. A képek digitálisan kerülnek 

átadásra 

• Az ár tartalmazza a sminkes, a fodrász és a 

stúdió bérleti díját 

 

Ajándék a csomaghoz: 

• 15 perces oktatás a fotózás előtt, mely segít 

abban, hogy még jobb képek készüljenek rólad 

• 4 oldalas PDF dokumentum arról, hogy hogyan 

készülj fel egy fotózásra (az időpont 

egyeztetést követően kapod meg, még a fotózás 

előtt!) 

• a kiválasztott képek közül 3 darabot fekete-

fehér formátumban is átadok  

 

A csomag ára: 79 900 Ft* 
*Fiúk esetében 69 900 Ft 

 

http://www.primestudio.hu/


„RED ROSE” 

MODELL FOTÓ CSOMAG 
 

Ízléses fehérneműs és/vagy akt fotósorozat 

 

• 2 profi smink 

• 1 profi frizura 

• A frizura elkészítéséről fodrászatban jártas sminkes 

gondoskodik. Kérésre tudunk gyakorlott profi fodrászt 

is biztosítani a fotózásra. Ennek díja a csomag árán 

felül, előzetes egyeztetés alapján 10-15 000 Ft 

• 2,5-3 óra fotózás a Prime Stúdióban 

(www.primestudio.hu) - a fotózás idejébe a sminkelés és 

a frizura elkészítése nem tartozik bele 

• A fotózás 3 szettben történik, tehát háromszor van 

lehetőséged átöltözni. A fehérneműt, kívánt öltözéket 

magadnak kell hozni 

• 400 – 500 db digitális fotó 

• 7 db retusált modell fotó (portré, fél alakos, egész 

alakos) 

• A fotózás alatt készült összes kép digitális formában, 

nézőkép méretben (1200*800 pix), vízjelezve. A képek 

digitálisan kerülnek átadásra 

• Az ár tartalmazza a sminkes, a fodrász és a stúdió 

bérleti díját 

 

Ajándék a csomaghoz: 

• 15 perces oktatás a fotózás előtt, mely segít abban, 

hogy még jobb képek készüljenek rólad 

• 4 oldalas PDF dokumentum arról, hogy hogyan készül fel 

egy fotózásra (az időpont egyeztetést követően kapod 

meg, még a fotózás előtt!) 

• a kiválasztott képek közül 5 darabot fekete-fehér 

formátumban is átadok  

 

A csomag ára: 109 900 Ft 
 

Igény esetén természetesen készülhetnek a képek külső 

helyszínen is, egy általad megálmodott különleges 

helyszínen, egy szép hotelszobában, vagy bárhol, ahol jól 

érzed magad. Ebben az esetben (amennyiben szükséges) Neked 

kell gondoskodnod a helyszín foglalásáról mind időpont, mind 

bérleti díj tekintetében. 
 

 

  

   

  

http://www.primestudio.hu/


„PERFECT NUDE” 

MODELL FOTÓ CSOMAG 
 

Akt és/vagy fehérneműs fotózás, ahogyan elképzelted! 

 

• 2 profi smink 

• 2 profi frizura 

• A frizura elkészítéséről fodrászatban jártas 

sminkes gondoskodik. Kérésre tudunk gyakorlott 

profi fodrászt is biztosítani a fotózásra. Ennek 

díja a csomag árán felül, előzetes egyeztetés 

alapján 10-15 000 Ft 

• 4 óra fotózás a Prime Stúdióban 

(www.primestudio.hu) - a fotózás idejébe a 

sminkelés és a frizura elkészítése nem tartozik 

bele 

• 600-700 db digitális fotó 

• 10 db retusált modell fotó (portré, fél alakos, 

egész alakos) 

• A fotózás alatt készült összes kép digitális 

formában, nézőkép méretben (1200*800 pix), 

vízjelezve. A képek digitálisan kerülnek átadásra 

• Az ár tartalmazza a sminkes, a fodrász és a stúdió 

bérleti díját 

 

Ajándékok a csomaghoz: 

• 15 perces oktatás a fotózás előtt, mely segít 

abban, hogy még jobb képek készüljenek rólad 

• 4 oldalas PDF dokumentum arról, hogy hogyan készül 

fel egy fotózásra (az időpont egyeztetést követően 

kapod meg, még a fotózás előtt!) 

• a kiválasztott képek közül az összeset átadom 

fekete-fehér formátumban 

 

A csomag ára: 139 900 Ft 
 

Igény esetén természetesen készülhetnek a képek külső 

helyszínen is, egy általad megálmodott különleges 

helyszínen, egy szép hotelszobában, vagy bárhol, ahol 

jól érzed magad. Ebben az esetben (amennyiben 

szükséges) Neked kell gondoskodnod a helyszín 

foglalásáról mind időpont, mind bérleti díj 

tekintetében. 
 

 

 

http://www.primestudio.hu/


 

TÖBBET SZERETNÉL? 
 
Ha a fenti csomagok egyikében sem igazán találtad meg, amit keresel, ismerd meg a kiegészítő szolgáltatásokat, 

amelyekkel még teljesebbé teheted az egyes csomagokat: 

 

• Stylist a választott csomag árán felül 12 000 Ft/szett – minimum 3 szett öltözék 

• Plusz retusált képek - amennyiben az általad választott csomagban megadott retusált fotókon felül szeretnél 

továbbiakat kérni, arra is van lehetőség. A plusz retusált modell fotók ára: 7 000 / kép. 

• A fotózáson készült összes kép teljes felbontásban, DVD-re kiírva, vagy fájlküldő szolgáltatással küldve 

elektronikus formában: 25 000 Ft. 

• Ha a sok kép láttán tanácstalan vagy, melyik a legjobb, szívesen segítek a válogatásban. Természetesen a végső 

döntés a Tied, én csak javaslatokkal szolgálok. A képválasztás ára 2000 Ft/kép. 

 

Természetesen teljesen egyedi csomag összeállítására is van lehetőség! Ehhez kérlek elérhetőségeim egyikén vedd fel 

velem a kapcsolatot. 

 

TUDNIVALÓK 
 
• A csomagok kapcsán fontos elmondanom, hogy időpont foglaláshoz szükséges, hogy bankszámlámra beérkezzen a foglaló 

összege, 25 000 Ft. Ennek részleteit e-mailben egyeztetjük.  

• Ha nem jössz el a fotózásra, vagy a fotózás előtt 5 napon belül mondod le, az általad befizetett foglaló elvész, 

kivéve, ha orvosi papírt mutatsz arról, hogy valóban beteg voltál. Amennyiben én mondom le a fotózást, a foglaló 

kétszeresét fizetem Neked vissza, kivéve vis major helyzet esetén. 

• Az ajánlatban feltüntetett árak magánhasználatú képekre vonatkoznak. Kereskedelmi célú felhasználás esetén egyedi 

árajánlatért keress a dokumentum végén található elérhetőségeim egyikén. 

• A válogatásra szánt nézőképeket vízjelezve küldöm. Vízjelre azért van szükség, mert gyakran ezeket a képeket 

retusálás előtt publikálják a megrendelők és nem tüntetik fel, hogy nyers/félkész kép. Egy fotósra azonban nem vet 

jó fényt, ha félkész képeit publikálják, mivel az így látott kép még nem a végeredmény, negatív véleményt szülhet 

a fotósról. 

• A fizetés a helyszínen történik készpénzben számla ellenében, vagy a fotózást megelőzően előreutalással. Amennyiben 

plusz képeket kérsz, az összegről előreutalásos számlát állítok ki, az összeg beérkezte után kezdem el a képek 

retusálását. Az oldalon feltüntetett árak bruttó árak, a szolgáltatás alanyi ÁFA mentes. 

• Fizetéskor a végösszegből levonásra kerül a már kifizetett foglaló. 

• A fotózásról a számla a fotózás napján kerül kiállításra. 

 



FONTOS TUDNIVALÓ A FOGLALÓRÓL 
 

Kérlek, ezt a részt olvasd el figyelmesen és ennek tudatában küldd el a foglalót a fotózásra.  A foglaló 

elküldésével az alábbi feltételeket elfogadod.  

 

A fotózás lemondása betegség és egyéb elfoglaltság miatt, a fotózás előtt legkésőbb egy héttel lehetséges. 

 

Amennyiben a fotózást betegségre hivatkozva mondod le egy héten belül, szükséges számomra orvosi igazolás (a 

munkahelyeden is igazolást kérnek, ha nem mész be dolgozni), ebben az esetben visszakapod a foglalót.  Amennyiben 

nem tudod igazolni a betegséget, úgy a foglaló elvész, a következő időpont egyeztetésre újra el kell küldened a 

foglalót.  

 

Hogy miért van erre szükség? Sokan sportot űznek abból, hogy a fotózás előtt pár nappal lemondják ilyen-olyan okokra 

hivatkozva a fotózást. Ez azért probléma, mert nekem ez a főállásom, ebből élek, és a sminkes, fodrász, esetlegesen 

a stylist kolléga is. Ha a fotózás lemondod a fotózás előtt pár nappal, akkor arra az időre már az idő rövidsége 

miatt nem tudok másik munkát szervezni, szintén így van a sminkes, stylist és a fodrász is. Továbbá a stúdiót se 

lehet arra az időtartamra hasznosítani, aminek egyébként bérleti díja van. 

 

Amennyiben a fotózás miattam hiúsul meg, a foglaló kétszeres jár vissza részedre.  

  

A jelenleg érvényben lévő PTK-ben a foglalóra vonatkozó szabályozás - XI. CÍM a foglalóra  

A SZERZŐDÉS MEGERŐSÍTÉSE ÉS MÓDOSÍTÁSA - XXVI. Fejezet 

A szerződés megerősítése- 1. A foglaló 

6:185. § [Foglaló] 

(1) A másik félnek fizetett pénzt akkor lehet foglalónak tekinteni, ha annak fizetésére a kötelezettségvállalás 

megerősítéseként kerül sor, és ez a rendeltetés a szerződésből egyértelműen kitűnik. 

(2) Ha a szerződést teljesítik, a tartozás a foglaló összegével csökken. Ha a szerződés teljesítése olyan okból 

hiúsul meg, amelyért egyik fél sem felelős, vagy mindkét fél felelős, a foglaló visszajár. 

(3) A teljesítés meghiúsulásáért felelős fél az adott foglalót elveszti, a kapott foglalót kétszeresen köteles 

visszatéríteni. 

(4) A foglaló elvesztése vagy kétszeres visszatérítése a szerződésszegés következményei alól nem mentesít. A kötbér 

és a kártérítés összege a foglaló összegével csökken. 

(5) A túlzott mértékű foglaló összegét a kötelezett kérelmére a bíróság mérsékelheti. 

  

PTK: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300005.TV 

 
 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300005.TV


  

AJÁNDÉKUTALVÁNY 
 

A modell fotózás ajándékutalvánnyal elmondhatod, hogy megtaláltad a tökéletes ajándékot, hiszen élmény és 

kézzel fogható ajándék egyben, ráadásul teljesen személyre szabható! A fenti csomagok bármelyikét 

választhatod, és persze egyedi ajánlatot is kérhetsz, ha más az elképzelésed! 

• Lepd meg szeretteidet, lányodat, fiadat, barátnődet, barátodat! Teljesítsd titkos álmát, adj neki 

egy esélyt, hogy kipróbálja magát! 

• Tudod, hogy párod régóta szeretne egy profi képsorozatot magáról, de sosem jutott el a 

megvalósításig? Szervezd meg neki az áhított fotózást! 

Rendeld meg ajándékutalványunkat, és garantált a siker! * 

*Megrendelés esetén a foglaló összegének beérkezte után küldök egy névre szóló ajándékutalványt,  

 mely 1 évig váltható be. 

 



NÉHÁNY SZÓ A PROFI 

RETUSÁLÁSRÓL 
 

Sok képen azt láthatja az 

alaposabb szemlélő, hogy a kép 

egyszerűen el van mosva, a 

készítő így próbálta eltüntetni 

a bőrhibákat. Ezzel a 

technikával azonban a tónusok, 

pórusok, apró jellegzetességek 

is eltűnnek. Az általam 

készített és retusált képeken 

professzionális technikát 

alkalmazok, ami által az 

említett részletek megmaradnak. 

Anélkül varázsolom még 

tökéletesebbé a Rólad készített 

képet, hogy a Rád jellemző 

vonások eltűnnének. Arra 

törekszem, hogy kiemeljem 

természetes szépségedet, 

korrigáljam az esetleges 

hibákat, nem pedig arra, hogy 

plasztik hatást érjek el. A 

fenti képen és a következő két 

oldalon azt láthatod, hogy a 

nyers kép hogyan néz ki 

retusálás után. 

 

 



 

KÖSZÖNÖM A 

FIGYELMEDET! 

 

REMÉLEM, HAMAROSAN 

TALÁLKOZUNK! 

Bodogán Sándor 

info@bodogansandor.hu 

www.bodogansandor.hu 

facebook.com/bodogansandorphotography 

instagram.com/bodogansandor 

06 20 2800 449 

 

http://www.bodogansandor.hu/

