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Ceník a specifikace služeb pro maturitní
plesy
(Orientační ceník a katalog služeb)
Níže uvedený ceník slouží pro orientaci studentům, kteří se chystají realizovat maturitní či
absolventský ples a rádi by využili našich služeb. Z nabídky si lze objednat dílčí služby a
nebo je z nich možné sestavit balíček „maturitní ples na klíč“, čímž se ceny za některé
služby mohou výrazně snížit. Prezentované ceny jsou konečné, jelikož nejsem plátcem
DPH.

Služby předcházející a následující po samotném maturitním plesu1
Tablo klasik (foto)..............................................................................................od 240 Kč/osoba
(2 fotografie 13x18 cm pro každého studenta)
Tablo future (foto)............................................................................................od 300 Kč/osoba
(2x digitální fotografie pro každého studenta, 1x digitální tablo promítané na plazmové obrazovce)
Tablo (video)......................................................................................................od 360 Kč/osoba
(1x desetivteřinový medailonek pro každého studenta, 1x DVD s videotablem)
Natočení filmu o maturitním ročníku.............................................................od 720 Kč/osoba
(2 dny natáčení, 1x DVD pro každého studenta)
Maturitní trička..................................................................................................od 180 Kč/tričko
(tričko s potiskem dle přání maturantů)
Maturitní košile..................................................................................................od 540 Kč/košile
(košile s potiskem či výšivkou dle přání maturantů)
Maturitní čepice....................................................................................................od 132/čepice
(čepice s výšivkou dle přání maturantů)
Maturitní propisky..........................................................................................od 24 Kč/propiska
(propiska s potiskem dle přání maturantů)
Scénář/produkce vlastního maturitního plesu...........................................................5.400 Kč
(sestavení scénáře dle zvoleného tématu, kompletní zajištění služeb)
Pojištění maturitního plesu.....................................................................................od 3.000 Kč
(pojištění případných škod způsobených maturanty či hosty během maturitního plesu)
Pozvánky....................................................................................................................od 3.480 Kč
(grafický návrh a tisk 200 ks pozvánek)
Maturitní noviny (na cd s obalem).........................................................................od 23.880 Kč
(kompletní grafické zpracování a 100 cd nosičů s obalem)
Maturitní noviny (tištěná podoba).........................................................................od 11.880 Kč
(kompletní grafické zpracování a 100 výtisků)
Taneční mistr...........................................................................................................od 13.200 Kč
(choreografie, nácviky 1x týdně)
Výroba šatů a obleků.........................................................................................od 3.000 Kč/kus
(originální a kvalitní šaty od špičkové návrhářky za cenu výpůjčky šatů)
Vizážistka...........................................................................................................od 264 Kč/osoba
(stylové nalíčení před zahájení maturitního plesu)
Kadeřník/česání maturantů.............................................................................od 420 Kč/osoba
(netradiční účesy na maturitní ples)
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Služby přímo na maturitním plesu
Koordinátor maturitního plesu (one day)...............................................................od 3.000 Kč
(služby profesionála v den konání plesu)

Tým promotérů na maturitní ples...........................................................................od 3.600 Kč
(6 zkušených promotérů zajišťujících tombolu, prodej novin a lístků do tomboly atd.)

Moderátor...................................................................................................................od 7.000 Kč
(moderace 20:00 až 0:15)
Kapela.......................................................................................................................od 12.000 Kč
(hudební produkce 19:50 až 2:00)
DJ.................................................................................................................................od 5.000 Kč
(hudební produkce 19:30 až 2:00)
Zvuková aparatura....................................................................................................od 6.500 Kč
(pro zajištění mluveného slova a kvalitní hudební produkce 19:30 až 2:00)
Kameraman/videoreportáž..............................................................................od 396 Kč/osoba
(1x DVD pro každého + třídní a ředitel DVD gratis, videozáznam na internet)
Videoprojekce (samostatně)..................................................................................od 13.000 Kč
(videoprojekce 19:00 až 2:00)
Fotograf/fotoreportáž............................................................................................228 Kč/osoba
(2x stylové DVD s fotografiemi v plném rozlišení, kompletní dokumentace)
Maturitní prsteny...............................................................................................od 150 Kč/osoba
(1x stříbrný prsten s nápisem pro každého maturanta)
Skleničky......................................................................................................od 156 Kč/sklenička
(sklenička s pískováním dle přání maturantů)
Šerpy......................................................................................................................od 75 Kč/šerpa
(šerpa s potiskem a doplňky dle přání maturantů)
Stužky..................................................................................................................od 30 Kč/stužka
(stužka s potiskem dle přání maturantů)
Kravaty.............................................................................................................od 174 Kč/kravata
(kravata s potiskem dle přání maturantů)
Maturitní balónky...............................................................................................od 6 Kč/balónek
(100x balónek s potiskem dle přání maturantů)
Květinová výzdoba....................................................................................................od 7.200 Kč
(květinová výzdoba 20 stolů, pódia atd.)
Kytice pro třídního...........................................................................................od 840 Kč/kytice
(1x originálně uvázaná kytice pro třídního učitele/ku)
Květiny pro maturanty.....................................................................................od 54 Kč/květina
(1x květina s dekorací)
Kytice s netradiční vazbou..............................................................................od 420 Kč/kytice
(1x netradičně uvázaná kytice z různých předmětů)
Odvoz maturantů limuzínou....................................................................................od 2.280 Kč
(pronájem luxusní limuzíny pro maturanty)
Doprovodná show............................................................................................od 3.000 Kč/show
(nabízíme široký výběr shows pro maturitní plesy)

Služby po skončení maturitního plesu
After party...............................................................................................................od 12.000 Kč
(párty v klubu s DJ a doprovodným programem)
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Stručná slovní specifikace jednotlivých služeb
Služby předcházející samotný maturitní ples
Tablo klasik (foto)
Nabízíme nafocení celého maturitního ročníku včetně třídního učitele/ky a ředitele/ky od profesionálního fotografa
s bohatou praxí (focení booků, kalendářů, modelek aj.) a nejmodernější technikou (tělo - Canon EOS 10D , objektivy – Canon
50mm; 1,4, Sigma 15-30 mm; 3,5 – 4,5, Canon 70 – 200 mm) na místě a ve stylu, který si sami určíte. Můžete se fotit
v mobilním ateliéru přímo u vás ve třídě, přírodě, luxusním voze, na jachtě v plavkách nebo ve vybraných kostýmech.
Výstupem jsou 2 fotografie 13x18 cm pro každého studenta a 1x DVD s vybranými fotografiemi maturitního ročníku.
Fotografie třídního učitele/ky a ředitele/ky jsou zdarma jako pozornost.
V ceně je vždy zahrnuto fotografování, materiál, počítačové úpravy (retušování pleti, barevné korekce, vložení jména,
koláže, tónování) a realizační práce. Doprava v Plzni zdarma, mimo Plzeň 4 Kč/km. Finální cena se odvíjí od náročnosti
požadavků a počtu studentů. Základní cena je od 240 Kč/1 osoba (při minimálním počtu studentů 25). Doporučená je účast
vizážistky (základní cena 264 Kč/osoba).
Nabízíme i zhotovení vlastního tabla. Dodáme moderní tabule s hliníkovým rámem (1200x900 nebo 1500x1000 mm), barevná
pozadí, dekorativní prvky, zajistíme grafické zpracování celého tabla. V případě zájmu zajistíme i jeho vystavení na
atraktivním místě. Finální cena se odvíjí od náročnosti požadavků. Základní cena je od 3.000 Kč.

Tablo future (foto)
Nabízíme nafocení celého maturitního ročníku včetně třídního učitele/ky a ředitele/ky od profesionálního fotografa s
bohatou praxí (focení booků, kalendářů, modelek aj.) a nejmodernější technikou (tělo - Canon EOS 10D, objektivy – Canon
50mm; 1,4, Sigma 15-30 mm; 3,5 – 4,5, Canon 70 – 200 mm) na místě a ve stylu, který si sami určíte. Můžete se fotit v
mobilním ateliéru přímo u vás ve třídě, přírodě, luxusním voze, na jachtě v plavkách nebo ve vybraných kostýmech.
Výstupem jsou 2 digitální fotografie pro každého studenta a 1x DVD s vybranými fotografiemi maturitního ročníku. Fotografie
třídního učitele/ky a ředitele/ky jsou zdarma jako pozornost.
V ceně je vždy zahrnuto fotografování, materiál, počítačové úpravy (retušování pleti, barevné korekce, vložení jména,
koláže, tónování) a realizační práce. Doprava v Plzni zdarma, mimo Plzeň 4 Kč/km. Finální cena se odvíjí od náročnosti
požadavků a počtu studentů. Základní cena je od 300 Kč/1 osoba (při minimálním počtu studentů 25).
Nad to je v ceně zahrnuta vlastní výroba digitálního tabla s profesionální grafikou a zajištění jeho promítání na některém
z atraktivních míst ve vašem městě. Toto tablo lze také umístit na internetové stránky školy, případně maturitního ročníku.

Tablo live (video)
Nabízíme natočení několikavteřinových video medailonků celého maturitního ročníku včetně třídního učitele/ky a ředitele/ky
od profesionálního kameramana s bohatou praxí (natáčení regionální i celoplošné televize, dokumentů, reklam, promofilmů)
a nejmodernější technikou (SONY HVR Z7, SONY PMW EX1, Panasonic AG-DVX100B) na místě a ve stylu, který si sami určíte.
Můžete se nechat natočit v mobilním studiu přímo u vás ve třídě, přírodě, luxusním voze, na jachtě v plavkách nebo ve
vybraných kostýmech. Výstupem je desetivteřinový medailonek pro každého studenta a 1x DVD s kompletním videem, které
obsahuje úvod, vlastní medailonky a pozvánku na maturitní ples jako závěr. Medailonek třídního učitele/ky a ředitele/ky jsou
zdarma jako pozornost.
V ceně je vždy zahrnuta práce kameramana, materiál, střihové a realizační práce. Doprava v Plzni zdarma, mimo Plzeň 4
Kč/km. Finální cena se odvíjí od náročnosti scénáře a počtu studentů. Základní cena je od 360 Kč/1 osoba (při minimálním
počtu studentů 25).
Nabízíme zajištění promítání video tabla na nejatraktivnějších místech ve vašem městě. Základní cena je od 2.000 Kč. Finální
cena se odvíjí od náročnosti požadavků. Videotablo je vhodné promítat také při vlastním maturitním plesu.

Natočení filmu o maturitním ročníku
Nabízíme natočení dvacetiminutového filmu o maturitním ročníku od profesionálního kameramana s bohatou praxí (natáčení
regionální i celoplošné televize, dokumentů, reklam, promofilmů) a nejmodernější technikou (SONY HVR Z7, SONY PMW EX1,
Panasonic AG-DVX100B) na místech a ve stylu, který si sami určíte a scénářem, který vytvoříme na základě společné
konzultace. Výstupem je dvacetiminutový film pro každého studenta na DVD.
V ceně jsou vždy zahrnuty 2 dny práce kameramana, materiál, 2 dny střihové práce (zapojení fotografií a videozáznamů od
maturantů) a kompletní realizační práce. Doprava v Plzni zdarma, mimo Plzeň 4 Kč/km. Finální cena se odvíjí od náročnosti
scénáře a počtu studentů. Základní cena je od 720 Kč/1 osoba (při minimálním počtu studentů 25).
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Maturitní trička/košile/čepice
Nabízíme maturitní a absolventská trička, košile a další oblečení jako jsou např. čepice s potiskem či výšivkou dle přání
maturantů.
V ceně je zahrnuta výroba, potisk a realizační práce. Finální cena se odvíjí od náročnosti požadavků. Základní cena je od 180
Kč/1 tričko (při minimálním počtu 20 triček), od 540 Kč/1 košile (při minimálním počtu 20 košil), od 132 Kč/1 čepice (při
minimálním počtu 20 čepic).

Maturitní propisky
Nabízíme památeční maturitní propisky různých typů a barev s potiskem dle přání maturantů.
V ceně je zahrnuta výroba, potisk a realizační práce. Finální cena se odvíjí od náročnosti požadavků. Základní cena je od 24
Kč/1 propisku (při minimálním počtu 50 propisek).

Scénář/produkce vlastního maturitního plesu
Live promo je profesionál ve svém oboru a jeho produkční tým sestaví program maturitního plesu tak, aby se o něm ještě
dlouho mluvilo! Vytvoříme netradiční scénář maturitního plesu, společně s maturanty vybereme z řady témat to pravé právě
pro jejich školu a maturitní ročník. A hlavně kompletně zajistíme všechny služby, které si během prezentace studenti
vyberou – od dodání moderátora po kompletní realizaci maturitního plesu na klíč!
V ceně je zahrnuta prezentace maturitnímu ročníku, konzultace při sestavení scénáře a programu maturitního plesu, vlastní
sestavení scénáře a kompletní zajištění objednaných služeb. Doprava v Plzni zdarma, mimo Plzeň 4 Kč/km. Základní cena je
5.400 Kč.

Pojištění maturitního plesu
Jelikož Live promo zajišťuje kompletní servis pro maturanty, nabízí také zajištění pojištění maturitního plesu, tedy
případných škod způsobených maturanty či hosty na vybavení sálu během maturitního plesu. Toto pojištění lze libovolně
rozšířit o další rizika.
V ceně je zahrnuta konzultace a kompletní zajištění objednaných služeb. Základní cena je od 3.000 Kč.

Pozvánky
Nabízíme vytvoření grafického návrhu a tisk pozvánek na maturitní ples od profesionálních grafiků s letitou praxí, kteří
vytvoří netradiční design v duchu tématu maturitního plesu. Výstupem je 200 ks kvalitně vytištěných barevných pozvánek na
bílém hlazeném papíře (210g) o rozměrech 210x100 mm. V případě zájmu lze vytvořit pozvánky v jakémkoli formátu i
oboustranné či skládané a vytisknout je na různé druhy papírů.
V ceně je zahrnuta práce grafika, tisk a realizační práce. Finální cena se odvíjí od náročnosti požadavků, formátu pozvánky a
počtu výtisků. Základní cena je od 3.480 Kč.

Maturitní noviny na cd
Nabízíme tvorbu maturitních/půlnočních novin na CD se stylovým bookletem v duchu tématu maturitního plesu. Maturanti na
schůzce předají pouze kompletní textové a obrazové podklady, které zpracuje profesionální grafik a webdesigener do podoby
stylových internetových stránek s fotogaleriemi, videi a textovými pasážemi, které bude obsahovat každý CD nosič. Maturitní
noviny 21. století dávají lidem víc než jen nekvalitní černobílý tisk na recyklovaném papíře! Výstupem je 100 kusů disků
obsahujících maturitní noviny včetně potisku nosiče a graficky zpracovaného a barevně vytištěného papírového bookletu.
V ceně je zahrnuta práce grafika a webdesigenera, potisk nosičů a realizační práce. Finální cena se odvíjí od náročnosti
požadavků na podobu maturitních novin a počtu nosičů. Základní cena je od 23.880 Kč.

Maturitní noviny (tištěná verze)
Nabízíme tvorbu a tisk maturitních/půlnočních novin v duchu tématu maturitního plesu. Maturanti na schůzce předají pouze
kompletní textové a obrazové podklady v elektronické podobě, které zpracuje profesionální grafik do podoby stylových
maturitních novin, které po autorizaci provedenou maturanty kvalitně vytiskneme. Výstupem je 100 kusů černobílých
maturitních novin (formát A5 nebo A4, max. 24 stran, oboustranný tisk).
V ceně je zahrnuta práce grafika, černobílý tisk a realizační práce. Finální cena se odvíjí od náročnosti požadavků na podobu
maturitních novin, počtu výtisků a barevnosti. Základní cena je od 11.880 Kč.

Taneční mistr
Nabízíme opravdu netradiční předtančení přesně pro váš maturitní ples. Zajistíme kreativního lektora/lektorku tance
s bohatou praxí, který za maturitním ročníkem bude docházet na 90 minutové lekce 1x týdně od září až po konání
maturitního plesu. S maturitním ročníkem vybere nejlepší hudbu, vytvoří a nacvičí nevšední choreografii předtančení,
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nástupu na stužkování a vlastní stužkování. Vybírat lze z nejrůznějších tanečních stylů od klasických tanců počínaje přes
latinskoamerické nebo orientální tance po breakdance a hip hop.
V ceně je vždy zahrnuta kompletní práce tanečního lektora/lektorky a realizační práce. Doprava v Plzni zdarma, mimo Plzeň
4 Kč/km. Finální cena se odvíjí od náročnosti choreografie, počtu nácviků a studentů. Základní cena je od 13.200 Kč (při
minimálním počtu studentů 25).
V případě potřeby zajistíme prostory vhodné pro nácviky předtančení, zvukovou aparaturu a kostýmy či rekvizity potřebné
pro kreativní předtančení.

Výroba šatů a obleků
Nabízíme služby talentované návrhářky, která navrhne a ušije šaty či oblek za cenu výpůjčky. Šaty jsou vždy slazeny
s tématem maturitního plesu, v případě výroby kolekce pro celý ročník i v jednotném duchu, ovšem vždy šité na míru
s ohledem na tělesnou konstituci konkrétního jedince (originalita). Střih šatů je konzultován i s tanečním mistrem/mistryní
tak, aby šaty byly vhodné pro předtančení. Garantujeme příjemný a individuální přístup ke každému z maturantů!
V ceně je vždy zahrnuta konzultace, přeměření, výroba šatů a realizační práce. Finální cena se odvíjí od náročnosti provedení
šatů/obleku a vybrané látky. Základní cena je od 3.000 Kč/kus.

Vizážistka
Nabízíme profesionální nalíčení kvalitní kosmetikou od vizážistky spolupracující s modelingovými agenturami a fotografy.
Líčení je určeno nejen maturantkám, ale i maturantům! Precizně sladíme nalíčení s typem pleti maturanta, barvou vlasů i
typem účesu, s barvou šatů a hlavně doladíme nalíčení ve stylu tématu maturitního plesu. Součástí líčení na maturitní ples je
i vizážistické poradenství pro každého z maturantů. Navíc vizážistka dorazí přímo na místo konání maturitního plesu.
V ceně je zahrnuta práce vizážistky (příprava pleti pro nalíčení, užití speciálních přípravků pro fixaci vlastního líčení, vlastní
nalíčení dle individuálního přání maturanta) před vlastním maturitním plesem, případně drobné úpravy před společným
fotografováním a kompletní realizační práce. Doprava v Plzni zdarma, mimo Plzeň 4 Kč/km. Finální cena se odvíjí od počtu
maturantů. Základní cena je od 264 Kč/1 osoba (při minimálním počtu 6 studentů). Pokud byly využity služby vizážistky i při
fotografování na tablo, garantuje Live promo slevu na líčení před vlastním maturitním plesem 5-10%!

Kadeřník/česání maturantů
Zajistíme nápadité česání maturantů od profesionálních kadeřníků a to jak v jejich kadeřnických studiích, tak i přímo na
místě konání maturitního plesu. Česání a hairstyling je určen nejen maturantkám, ale i maturantům! Účes bude přizpůsoben
tématu maturitního plesu, ale tak, aby každému z maturantů opravdu slušel.
V ceně je zahrnuta práce kadeřníka, prostředky k úpravě vlasů a realizační práce. V případě, že se maturanti objednají přímo
do studia, hradí si cestovné sami, pokud využijí mobilního kadeřnického studia je doprava v Plzni zdarma, mimo Plzeň 4
Kč/km. Základní cena je od 420 Kč/1 osoba (při minimálním počtu 6 studentů v případě mobilního studia).
V případě objednání vlasové show na maturitní ples (cena od 3.000 Kč) je v ceně zahrnuta také vlasová péče před focením
společné fotografie maturantů a možnost pro maturanty stát se modely vlasové show a odnést si z maturitního plesu nový
účes!

Služby přímo na maturitním plesu
Koordinátor maturitního plesu (one day)
Nabízíme a doporučujeme profesionálního koordinátora maturitního plesu, který bude kompletně řídit chod maturitního plesu
od příjezdu maturantů do sálu až po ukončení maturitního plesu, zatímco si maturanti budou bezstarostně užívat zábavu.
Díky práci koordinátora proběhne celý program na čas a precizně.
V ceně je zahrnuto nastudování programu, kompletní práce koordinátora od 18:00 do 2:00 hodin a realizační práce. Doprava
v Plzni zdarma, mimo Plzeň 4 Kč/km. Základní cena je od 3.000 Kč.

Tým promotérů na maturitní ples
Nabízíme a doporučujeme tým šesti zkušených promotérů, kteří pod vedením koordinátora kompletně zajistí chod tomboly
(hlídání, výdej), prodej lístků do tomboly, prodej maturitních novin, prodej mincí pro stužkování, pomoc při přípravě sálu
(např. před stužkováním – koberec, skleničky na přípitek atd.) nebo dozor u některých atrakcí. Kromě hladkého průběhu
plesu, tým zajistí maximální prodej všech komodit (tedy větší zisk pro maturanty) a také to, že se získané finance někde
„neztratí“!
V ceně je zahrnuta práce 6 promotérů od 19:15 do 0:15 hodin a realizační práce. Doprava v Plzni zdarma, mimo Plzeň 4
Kč/km. Základní cena je od 3.600 Kč.
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Moderátor
Nabízíme široký výběr moderátorů a moderátorek z regionálních i celoplošných rádií a televizí, ale také moderátory, kteří se
specializují právě na společenské a kulturní akce. Zajistíme osobnosti známé z médií, které dokážou hravě moderovat
maturitní ples. Stačí si jen vybrat. Dynamický a zkušený moderátor je klíčem k prvotřídnímu dojmu z maturitního plesu,
proto doporučujeme jen ty nejlepší! Spolupracujeme s moderátory z celé České republiky.
V ceně je zahrnuto nastudování programu, účast na závěrečné zkoušce předtančení, kompletní práce moderátora od 19:30 do
0:15 hodin a realizační práce. Doprava v Plzni zdarma, mimo Plzeň 4 Kč/km. Základní cena je od 7.000 Kč.

Kapela
Nabízíme široký výběr hudebních skupin, které vytvoří nezapomenutelnou atmosféru na vašem maturitním plesu, díky
širokému repertoáru, letitým zkušenostem a kvalitním výkonům. Spolupracujeme s hudebními skupinami z celé České
republiky.
V ceně je zahrnuta hudební produkce, sólo s rodiči i učiteli, ale také zapůjčení mikrofonu moderátorovi a maturantům při
proslovu, realizační práce. Hudební produkce zpravidla trvá od 19:50 do 2:00 hodin a je podřízena vlastnímu programu
maturitního plesu. Cena dopravy se řídí aktuálním ceníkem hudební skupiny. Poplatek za autorská práva není započten
v ceně za hudební produkci. Základní cena je od 12.000 Kč.

DJ
Nabízíme velké množství DJs, které znáte z klubové scény - od začínajících po ty, které znáte z rádií, ale také absolutní
špičky českého deejayingu jako je Lucca nebo Ladida. Naše DJs si můžete pozvat na taneční párty po půlnočním překvapení
(to platí u známých DJs, kteří hrají své sety) nebo místo hudební skupiny, kdy DJ zajišťuje kompletní hudební produkci od
počátku až po konec maturitního plesu. Tato varianta je velice efektivním (neuslyšíte jediný falešný tón, neexistuje hrací
pauza, obrovský výběr hitů) a zejména úsporným řešením (zpravidla o polovinu levnější než živá skupina). Spolupracujeme
s DJs z celé České republiky.
V ceně je zahrnuta hudební produkce, sólo s rodiči i učiteli (dle výběru maturantů), ale také zapůjčení mikrofonu
moderátorovi a maturantům při proslovu, realizační práce. Hudební produkce zpravidla trvá od 19:30 do 2:00 hodin a je
podřízena vlastnímu programu maturitního plesu. Cena dopravy se řídí aktuálním ceníkem konkrétního DJ. Poplatek za
autorská práva není započten v ceně za hudební produkci. Základní cena je od 5.000 Kč.

Zvuková aparatura
Nabízíme profesionální zvukovou aparaturu, která umožní kvalitně ozvučit i velké sály. Jsme přesvědčeni, že kvalitní zvuk je
téměř polovinou úspěchu maturitního plesu. Nabízená zvuková aparatura bude vždy přizpůsobena podmínkám sálu, ve kterém
bude maturitní ples probíhat (zpravidla výkon od 2 do 8 kW).
V ceně je zahrnuta instalace aparatury, zvuková zkouška a její provoz od 19:30 do 2:00 hodin. Cena dopravy se řídí aktuálním
ceníkem konkrétního pronajímatele zvukové aparatury. Základní cena je od 6.500 Kč.

Kameraman/videoreportáž
Nabízíme netradiční videoreportáž z maturitního plesu od profesionálního kameramana s bohatou praxí (natáčení regionální i
celoplošné televize, dokumentů, reklam, promofilmů) a nejmodernější technikou (SONY HVR Z7, SONY PMW EX1, Panasonic
AG-DVX100B) ve stylu, který si sami určíte a scénářem, který vytvoříme na základě společné konzultace. Výstupem je film
pro každého studenta na DVD a videozáznam upravený pro prezentaci na internetu. Dárkové DVD pro třídního učitele/ku a
ředitele/ku jsou zdarma jako pozornost.
V ceně je zahrnuta práce kameramana (18:00 až 0:30), materiál, 1 den střihové práce včetně zapojení vybraných fotografií a
kompletní realizační práce. Doprava v Plzni zdarma, mimo Plzeň 4 Kč/km. Finální cena se odvíjí od náročnosti scénáře, počtu
studentů a počtu kameramanů (druhý kameraman + 3.000 Kč). Základní cena je od 396 Kč/1 osoba (při minimálním počtu
studentů 25).

Videoprojekce (samostatně)
Nabízíme videoprojekci na maturitní ples, díky které budou moci všichni hosté detailně vidět v reálném čase (ale i
v opakovaných záběrech) ty nejzajímavější okamžiky maturitního plesu na projekčním plátně. Navíc je projekci možno
doplnit materiály z DVD nebo PC a promítat tak loga sponzorů, dokumenty (fotografie, videa). V neposlední řadě nabízíme
možnost živých rozhovorů s hosty, maturanty a učiteli. Videoprojekci technicky zajišťuje kameraman s bohatou praxí
(natáčení regionální i celoplošné televize) a nejmodernější technikou.
V ceně je zahrnuta práce dvou kameramanů (19:00 až 2:00), materiál, střihové práce včetně zapojení vybraných fotografií a
kompletní realizační práce. Doprava v Plzni zdarma, mimo Plzeň 4 Kč/km. Finální cena se odvíjí od náročnosti scénáře a
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počtu kameramanů (třetí kameraman + 3.000 Kč). Základní cena je od 13.000 Kč. Pokud je videoprojekce součástí
videoreportáže garantuje Live promo výraznou slevu na videoprojekci!

Fotograf/fotoreportáž
Nabízíme pořízení digitální fotoreportáže z celého maturitního plesu (přípravy před zahájením, slavnostní večeře,
předtančení, stužkování, zametání korunek, sól s rodiči i učiteli, doprovodný program, společná fotografie maturantů
s třídním učitelem/kou, ale i fotografie ze zákulisí) od profesionálního fotografa s bohatou praxí (focení booků, kalendářů,
modelek aj.) a nejmodernější technikou (tělo - Canon EOS 10D , objektivy – Canon 50mm; 1,4, Sigma 15-30 mm; 3,5 – 4,5,
Canon 70 – 200 mm). Fotograf před zahájením plesu zkonzultuje s maturanty (popřípadě s koordinátorem) celý program tak,
aby bylo zdokumentováno vše podstatné, domluví se také na prostoru vhodném pro pořízení oficiální fotografie. Výstupem
jsou všechny digitální fotografie v plné kvalitě (lze je kdykoliv zhotovit za běžné ceny) na stylově upravených DVD (obal,
potisk). Dva poukazy do tomboly na stylové DVD s fotografiemi v plné kvalitě jsou zdarma jako pozornost od Live promo.
V ceně je vždy zahrnuta jednorázová odměna za fotografování (18:00 až 0:30), materiál, 2x stylové DVD s fotografiemi v plné
kvalitě, 2x poukaz do tomboly na stylové DVD, záloha fotografií po dobu dvou let a realizační práce. Vyhotovení vlastních
fotografií (tisk) není v ceně zahrnut, po vybrání fotografií se účtuje každému z maturantů výrobní cena dle zvoleného
formátu fotografie. Každé další stylové DVD s fotografiemi v plné kvalitě stojí 90 Kč. Doprava v Plzni zdarma, mimo Plzeň 4
Kč/km. Finální cena se odvíjí od počtu fotografů (druhý fotograf + 3.000 Kč) a studentů. Základní cena je od 228 Kč/1 osoba
(při minimálním počtu studentů 25).

Prstýnky pro maturanty
Nabízíme stříbrné maturitní prsteny (ryzost 925/1000) s možností umístění libovolného textu vně i uvnitř (cca 16 znaků) a
možnost vybrat si z různých fontů. Na prsteny je možné gravírovat také logo školy.
V ceně je zahrnuto zjištění velikosti prstenů pomocí kroužků, výroba prstenů a realizační práce. Základní cena je od 150 Kč/1
prsten (při minimálním počtu 6 prstenů). Při objednávce přesahující 20 prstenů získají maturanti prsten pro třídního
učitele/ku zdarma jako pozornost.

Skleničky
Nabízíme skleničky s vypískovaným textem určené k přípitku maturantů se svými profesory na úspěšné složení zkoušky
dospělosti. Vybírat lze z několika druhů skleniček a z řady fontů písem. Vypískovat je možno téměř vše – text, logo školy,
sponzorů atd.
V ceně je zahrnuta výroba a pískování skleniček a realizační práce. Základní cena je od 156 Kč/1 sklenička (při minimálním
počtu 20 skleniček).

Šerpy/stužky/kravaty
Nabízíme šerpy, stužky a kravaty různých barev s textem určené ke slavnostnímu stužkování na maturitním plesu. Vybírat lze
z několika druhů šerp, stužek i kravat a z řady fontů písem. Na šerpu i kravatu lze umístit fotografii (např. z tabla) a na šerpy
také mašle na spoj nebo jiné dekorace. Barvy materiálů jsou nejčastěji bílá, žlutá, modrá, zelená a vínová. Barva potisku je
nejčastěji černá (jinak bílá, žlutá a zlatá) a potisk je možné umístit zepředu i zezadu.
V ceně je zahrnuta výroba, potisk a realizační práce. Finální cena se odvíjí od náročnosti požadavků. Základní cena je od 75
Kč/1 šerpa (při minimálním počtu 20 šerp), od 30 Kč/1 stužka (při minimálním počtu 20 stužek), od 174 Kč/1 kravata (při
minimálním počtu 20 kravat).

Maturitní balónky
Nabízíme nafukovací balónky s potiskem různých tvarů a velikostí, které netradičně ozdobí místo konání maturitního plesu,
vytvoří tu správnou atmosféru na tanečním parketu a zajímavým způsobem podpoří prezentaci maturitního ročníku a školy
hostům maturitního plesu. Navíc lze na balónky umístit i vybraná loga sponzorů.
V ceně je zahrnuta výroba, potisk a realizační práce. Finální cena se odvíjí od náročnosti požadavků. Základní cena je od 6
Kč/1 balónek (při minimálním počtu 100 balónků).

Květiny
Nabízíme kvalitní květinovou výzdobu místa konání maturitního plesu a květiny pro maturanty, učitelský sbor a kytici pro
třídního učitele/ku. Garantujeme široký sortiment květin všeho druhu a ty nejlepší květinové aranžérky.
V ceně jsou zahrnuty květiny, dekorace, práce aranžérek a realizační práce. Finální cena za květinovou výzdobu se odvíjí od
náročnosti požadavků. Základní cena je od 7.200 Kč. Základní cena u vázání kytic je od 840 Kč/1 kytice, jednotlivé květiny
(růže, gerbery apod.) pro maturanty od 54 Kč/1 květina.
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Netradiční vazba květin
Nabízíme maturantům nejrůznější netradiční vazby kytic z různých předmětů a potravin v kombinaci s květinami. Svému
třídnímu učiteli/ce tak maturanti mohou věnovat např. klobásovou, cigaretovou, zeleninovou či sýrovou kytici, ale
problémem není ani kytice z nářadí, spodního prádla apod.
V ceně jsou zahrnuty květiny, předměty do netradiční vazby, práce aranžérek a realizační práce. Finální cena za netradičně
vázanou kytici se odvíjí od náročnosti požadavků a užitého sortimentu. Základní cena je od 420 Kč/1 kytice.

Odvoz maturantů limuzínou
Nabízíme maturantům odvoz limuzínou (Lincoln a Chrysler pro 8 osob a Hummer až pro 22 osob) s proškoleným řidičem.
Limuzíny jsou vybaveny barem, televizí, CD/DVD přehrávačem a klimatizací. Maturanti mohou být přivezeni před slavnostním
předtančením a jako filmové hvězdy je pak budou vítat hosté a nebo je možný odvoz maturantů na after party. V každém
případě se výstup z limuzíny dokonale vyjímá na videozáznamu z maturitního plesu a fotografiích.
V ceně je zahrnut pronájem limuzíny, proškolený řidič, 30 km jízdy, možnost fotografování v limuzíně a realizační práce.
Finální cena se odvíjí od náročnosti požadavků maturantů a počtu ujetých kilometrů. Základní cena je od 2.280 Kč.

Doprovodné shows
Nabízíme široký výběr doprovodných shows od těch nejjednodušších, kdy přivezeme na místo konání maturitního plesu
speciální atrakci, až po komplexní vystoupení jednotlivců či skupin. Dobrý výběr doprovodného programu dělá z maturitního
plesu skutečný kulturní zážitek, proto Live promo doporučuje jen ty nejlepší! Spolupracujeme s umělci, sportovci, tanečníky,
kouzelníky a jinými talentovanými lidmi z celé České republiky.

V ceně je zahrnuto vystoupení/pronájem atrakce s proškolenou obsluhou podle scénáře či programu maturitního plesu a
realizační práce. Doprava v Plzni zdarma, mimo Plzeň min. 4 Kč/km. Finální cena se odvíjí od vybrané show a její
požadované náročnosti a délky. Základní cena je od 3.000 Kč/ 1 show.

Služby po skončení maturitního plesu
After party
Nabízíme zajištění after party v rezervovaném klubu s hudební produkcí od profesionálního DJ a s vybranou doprovodnou
show. Maturanti se na této party mohou odvázat tak, jak to před hosty na maturitním plese nebylo možné a to v soukromí.
Navíc Live promo připraví speciální překvapení pro maturanty, pokud se rozhodnou pro after party!
V ceně je zahrnut pronájem klubu, hudební produkce DJ (min. 2 hodiny), vybraná doprovodná show + překvapení a realizační
práce. Jídlo a pití si studenti hradí sami. Finální cena se odvíjí od náročnosti scénáře after party a její délky. Základní cena
je od 12.000 Kč.

Pokud v nabídce Live promo chybí některá služba, po které toužíte, napište na
info@livepromo.cz a náš produkční tým obohatí stávající nabídku tak, aby uspokojil
všechny vaše požadavky.
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Příklad sestavení maturitního plesu
Ve všech variantách se vždy jedná o maturitní ples pro ročník s 25 studenty a modelové
příklady. Pronájem sálu není ve variantách započten. Pokud mají maturanti již zajištěny
některé služby, vždy je možné stávající služby doplnit za zajímavé ceny!
Varianta 1 „MINI“
Kvalitní ozvučení a osvětlení (aparatura pro střední a větší sály včetně mikrofonů, dynamické osvětlení, lasery)
DJ (hudební produkce 19:30 až 2:00, výběr všech žánrů, po půlnoci diskotéka, vybírá Live promo)
Moderátor (moderace 20:00 až 0:15 od profesionála vybraného týmem Live promo)
Skleničky (skleničky s pískováním dle přání maturantů ke slavnostnímu přípitku)
Šerpy (šerpy s potiskem a doplňky dle přání maturantů pro slavnostní stužkování)
Kytice pro třídního (1x originálně uvázaná kytice pro třídního učitele/ku)
Květiny pro maturanty (25x květina s dekorací)
Maturitní balónky (200x balónek s potiskem dle přání maturantů, vhodné jako výzdoba a k taneční zábavě)
Doprovodná show (1x show dle výběru maturantů do 5.000 Kč dle aktuální nabídky Live promo)
Cena celkem: od 41.000 Kč
Varianta 2 „STANDARD“
Kvalitní ozvučení a osvětlení (aparatura pro střední a větší sály včetně mikrofonů, dynamické osvětlení, lasery)
Scénář/produkce maturitního plesu (sestavení scénáře dle zvoleného tématu, kompletní zajištění služeb)
Taneční mistr (choreografie předtančení a nástupu na stužkování, nácviky 1x týdně, účast na maturitním plesu)
DJ (hudební produkce 19:30 až 3:00, výběr všech žánrů, po půlnoci diskotéka, vybírá Live promo)
Moderátor (moderace 20:00 až 0:15 od profesionála vybraného maturanty)
Fotograf/fotoreportáž (2x stylové DVD s fotografiemi v plném rozlišení, kompletní dokumentace)
Kameraman/videoreportáž (25x DVD pro maturanty + třídní a ředitel DVD gratis, videozáznam na internet)
Pozvánky (grafický návrh a tisk 200 ks pozvánek)
Maturitní prsteny (25x stříbrný prsten s nápisem pro každého maturanta)
Skleničky (25x sklenička s pískováním dle přání maturantů ke slavnostnímu přípitku)
Stužky (25x stužka s potiskem dle přání maturantů pro slavnostní stužkování)
Šerpy (25x šerpa s potiskem a doplňky dle přání maturantů pro slavnostní stužkování)
Kytice pro třídního (1x originálně uvázaná kytice pro třídního učitele/ku)
Květiny pro maturanty (25x květina s dekorací)
Maturitní balónky (500x balónek s potiskem dle přání maturantů, vhodné jako výzdoba a k taneční zábavě)
Doprovodná show (2x show dle výběru maturantů do 14.000 Kč dle aktuální nabídky Live promo)
Cena celkem: od 95.000 Kč
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Varianta 3 „GRAND“
Kvalitní ozvučení a osvětlení (aparatura pro střední a větší sály včetně mikrofonů, dynamické osvětlení, lasery)
Koordinátor maturitního plesu (služby profesionála v den konání plesu, který kompletně zajistí chod plesu)
Scénář/produkce maturitního plesu (sestavení scénáře dle zvoleného tématu, kompletní zajištění služeb)
Taneční mistr (choreografie předtančení a nástupu na stužkování, nácviky 1x týdně, účast na maturitním plesu)
Kapela (hudební produkce 19:50 až 23:55, dle výběru maturantů)
DJ (hudební produkce 0:15 až 4:00, taneční párty ve velkém stylu, dle výběru maturantů)
Moderátor (moderace 20:00 až 0:15 od profesionála vybraného maturanty)
Fotograf/fotoreportáž (2x stylové DVD s fotografiemi v plném rozlišení, kompletní dokumentace)
Kameraman/videoreportáž (25x DVD pro maturanty + třídní a ředitel DVD gratis, videozáznam na internet)
Videoprojekce (videoprojekce 19:00 až 2:00)
Natočení filmu o maturitním ročníku (2 dny natáčení, 1x DVD pro každého studenta, promítání na plesu)
Pozvánky (grafický návrh a tisk 200 ks pozvánek)
Maturitní prsteny (25x stříbrný prsten s nápisem pro každého maturanta)
Skleničky (25x sklenička s pískováním dle přání maturantů ke slavnostnímu přípitku)
Stužky (25x stužka s potiskem dle přání maturantů pro slavnostní stužkování)
Šerpy (25x šerpa s potiskem a doplňky dle přání maturantů pro slavnostní stužkování)
Květinová výzdoba (květinová výzdoba 20 stolů, pódium atd.)
Kytice pro třídního (1x originálně uvázaná kytice pro třídního učitele/ku)
Květiny pro maturanty (25x květina s dekorací)
Maturitní balónky (500x balónek s potiskem dle přání maturantů, vhodné jako výzdoba a k taneční zábavě)
Doprovodná show (3x show dle výběru maturantů do 20.000 Kč dle aktuální nabídky Live promo)
After party (párty v klubu s DJ a doprovodným programem až do rána)
+ sleva 10% na fotografie na tablo a 5% na tvorbu maturitních novin, v případě objednávky!
Cena celkem: od 167.000 Kč

web: www.livepromo.cz

e-mail: info@livepromo.cz

mobil: +420 604 761 460

