X-FOTO gallery - výstavy
Chcete-li vystavovat v prostorách X-Foto gallery, která se nachází v ulici Hybernská č.p. 24
(Centrum Hybernská pasáž), tak musíte nejdříve poslat zamýšlený koncept výstavy a několik
vybraných fotografií.
Vystavené fotografie jsou umístěné ve veřejném prostoru, který je přístupný široké veřejnosti a
nelze tedy vystavovat díla násilná, pobuřující nebo sexuálně explicitní (tato díla jsou v rozporu s
myšlenkami majitelů daného objektu).
Pasáž je přístupná každý den v týdnu. Ve všedních dnech do desáté hodiny večerní.
Informace pro vybrané autory
Tisk :

- autor si vybere výstavní soubor fotografií (pokud chcete výběr a úpravu fotografií
konzultovat, tak můžete přes tisk@fotoserver.cz)

- možné formáty tisku jsou:
- 60 x 60 cm (maximální počet 30ks)
- 60 x 90 cm (maximální počet 32ks)
- fotografie jsou vystaveny v galerijních rámech značky NIELSEN (černá barva)
- minimální počet vystavovaných fotografií je 24 a maximální je 32 fotografií
- fotografie je nutné dodat minimálně 14 dní před vernisáží, fotografie musí být v tiskové
-

kvalitě a je nutné předat informace o rozměrech fotografií a o tom zda se jedná o tisk do
plného formátu nebo o tisk s bílou paspartou
v příloze tohoto dokumentu je přídán plánek s umístěním fotografií, rozmístění si dobře
rozmyslete a dodejte nám ho nejpozdějí 48 hodin před vernisáží (drobné převěšení není
problém, ale instalace v den vernisáže je krajně nevhodná a nebude na ni čas)
fotografie dodejte ideálně vyexportované ve formátu .tiﬀ (bez pevně zadného roměru tisku tato data si připravuje tiskař ve svém softwaru pro tisk)
barevný prostor si můžete zvolit sRGB nebo AdobeRGB, ale prosím nemíchejte různé
barevné prostory na různé fotografie v jednom výstavním souboru
samozřejmě máte možnost tisk zkontrolovat na kontrolním tisku v našem tiskovém studiu,
které se nachází na stejné adrese

Speciální ceny tisku pro výstavu:
- sleva na tisk výstavy je 33% z běžné ceny, která je dostupná na www.fotoserver.cz
- standardně tiskneme výstavy na fotopapír FUJIFILM PEARL (pololesklý papír s perleťovým
odleskem)
- lze tisknout i na jiné druhy papíru (individuální domluva)
Propagace výstavy a vernisáže
- s propagací je vhodné začít minimálně 3 týdny před samotnou vernisáží
- událost na sociálních sítích si může vytvořit autor sám (X-Foto gallery bude sdílet) nebo lze,
aby tato událost byla vytvořena přímo přes sociální sítě X-Foto gallery
- doporučujeme:
- vytvořit informace o výstavě
- informace o autorovi
- zvolit jednotný grafický prvek
- ze zkušenosti největší dopad má, když autor aktivně propaguje svou výstavu ve svých
sociálních skupinách

Vernisáž
- vernisáž se koná v prostorách X-Foto gallery a začátek je ideální až po 18 hodině
- základní sazba za zajištění prostor pro pořádání vernisáže je 1000,- Kč
- pokud chcete, aby X-Foto gallery zajišťovala i občerstvení, tak bude autorovi k částce
přičtena cena občerstvení a výpomoc (cenová kalkulace po domluvě)
Standardní výstava trvá tři týdny.
Prodej fotografií
- fotografie můžete prodávat nebo mít výstavu jako neprodejní (ve chvíli kdy prodáte fotografii,
tak 30% z této ceny dostává X-Foto gallery - z této částky je zaplacen dotisk fotografie a práce
s tím spojené)

SLEVA 33% na tisk

Cena za jeden tisk

Cena za jeden tisk se
slevou 33%

minimální počet
fotek - 24 ks

maximální počet - 32
ks

Rozměr 60x60
STD - Satin

429 Kč

287 Kč

6,898 Kč

9,198 Kč

TOP - Pearl

539 Kč

361 Kč

8,667 Kč

11,556 Kč

Satin na desce

1,299 Kč

870 Kč

20,888 Kč

27,851 Kč

Pearl na desce

1,399 Kč

937 Kč

22,496 Kč

29,995 Kč

Deska s laminaci

1,539 Kč

1,031 Kč

24,747 Kč

32,996 Kč

STD - Satin

649 Kč

435 Kč

10,436 Kč

13,915 Kč

TOP - Pearl

799 Kč

535 Kč

12,848 Kč

17,131 Kč

Satin na desce

1,999 Kč

1,339 Kč

32,144 Kč

42,859 Kč

Pearl na desce

2,099 Kč

1,406 Kč

33,752 Kč

45,003 Kč

Deska s laminaci

2,299 Kč

1,540 Kč

36,968 Kč

49,291 Kč

poplatek za vernisáž

1,000 Kč

občerstvení pro 20+

1,000 Kč

občerstvení pro 40+

2,000 Kč

občerstvení pro 60+

3,000 Kč

Profi catering pro 30+

5,000 Kč

Profi catering pro 50+

7,000 Kč

Rozměr 60x90

krabicové víno 3l

450 Kč

