
• Basic  | PHOTO ONLY 
-  One hour photo session 
- File contains all photos. 
- File contains (10-15) edited photos. 

     ( Price: 2000 SR )  
      20 edited photos  
     ( Price: 2500 SR )  

Basic ll | PHOTO ONLY 
- 2 hours photo session 
- File contains all photos. (up to 1500 pic and more) 
- File contains 35 edited photos. 

     (Price: 3500 SR. ) 

______ 

• Basic lll | PHOTO ONLY 
- 3  hours | photo session 
- File contains all photos “ up to 2000 pic and more) 
- File contains  50 edited photos 

      (Price: 5500 SR.)



 
 

• Basic  VIDEO ONLY 
•  1 hour video session with full montage. 
- Video with a full montage. 
   
   (Price 3000 sr. ) 

• Basic ll | VIDEO ONLY 
2  hours video session.  
- Video with a full montage.  

     ( Price: 4000 Sr )  
  

Basic lll  PHOTO | VIDEO  
3-  hours  video and photo session.  
-File contains all photos.  
-File contains edited photos 
-short video with a full montage.  

      ( price:  6000 SR.) 

 



 مهم قبل الحجز

	  - اليتم تأكيد الحجز اال بتحويل عربون نصف املبلغ ر.س أو املبلغ كامل. والعربون ال يسترد في حال االلغاء قبل
 الجلسة ب٢٤ ساعة.  ولكن بامكانك االستفادة منه ملدة اقصاها شهرين من تاريخ التصوير


 -التصوير يعتمد على االضاءة الطبيعية ”اضاءة الشمس“ او االضاءة الطبيعية للمكان.

  — باالمكان التصوير في االماكن الخارجية.

-  -يجب اختيار ساعات التصوير اثناء الحجز. كما أن ساعات التصوير متواصله للجلسة.
-  - يبدأ احتساب وقت التصوير ابتدءا منذ الوقت الذي تم االتفاق عليه مسبقا مع العميل، كما أن املصورة هديل غير

مسؤولة عن أي تأخير لوقت بدء الجلسة ألي سبب من االسباب
 - ال يتم توفير أي ثيمات او ازياء من قبل املصورة في بكجات البيسك، حيث نعتمد على اللقطات العفوية في زوايا
 مختلفة من مكان التصوير وتوثيق اللحظة.( يرجى االتفاق على اماكن التصوير مسبقا) كما بإمكانك طلب خلفية


للتصوير بمبلغ اضافي ٢٠٠رس للخلفية الصغيرة و ٣٠٠ ر.س للخلفية الكبيرة.

   -بإمكانك طلب تنسيق ثيم لجلسة التصوير بمبلغ اضافي حسب االتفاق.


   -يتنقل السعر للبكج االخر  ألي ساعة اضافية، ومازاد عن ساعات البكجات املتاحة يكون بمبلغ اضافي.
	 	 
 - يتم دفع املبلغ املتبقي في نفس يوم الجلسة. وال يتم تسليم املشروع اال بتحويل كامل املبلغ

	 	  -العربون ال يسترد في حال االلغاء ويمكن االحتفاظ به لجلسة اخرى لفترة شهرين من تاريخ الحجز

 .فقط.

	   - يتم تسليم الصور بعد يوم التصوير لالختيار،  ويكون تسليم املشروع النهائي  خالل فترة اسبوعني الى شهر

 من تاريخ اختيارك للصور


عزيزي العميل، تأخيرك في اختيار الصور سيؤخر بالتالي التسليم النهائي للمشروع

-تأكيدك للحجز بتحويل املبلغ يعني موافقتك على جميع هذه الشروط.

- 
 يتم تسليم املشاريع ”اونالين فقط“
-  - يجب تحميل مخرجات املشروع في حال تم تسليمها على الفور حيث ان امللف ” يفقد صالحيته“ بعد مرور اسبوع


 الى اسبوعني من التسليم.
	 	 


- تختلف االسعار في حال في حال كان التصوير خارج نطاق احياء مدينة الرياض
 - تأكيدك للحجز يعني موافقتك على كامل شروط هذا العقد.    



Payment  

في حال الرغبة بتأكيد الحجز يرجى تحويل املبلغ أو العربون ( نصف املبلغ ) وارسال صورة من االيصال 
وبذلك سيتم تأكيد الحجز. 

 The Saudi Investment Bank:

 Name: Hadeel Mohiesn Aldosari

 Account number: 0116-404688-001

 Iban number: SA3465000000116404688001

 


