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Kami ucapkan selamat kepada Anda yang telah
merancang dan mempersiapkan pernikahannya,
semoga diberi kelancaran dan kemudahan dalam
setiap persiapannya. dokumentasi terbaik akan
membantu Anda mengingat keharuan, kehikmatan
dan kebahagian pada hari pernikahan, untuk itu
percayakanlah dokumentasi Anda pada kami yang
telah terbukti fokus melayani pernikahan sejak tahun
2013 hingga sekarang.
Buku kecil ini akan memandu Anda untuk
mengenal lebih jauh apa Epict sebenarnya, siapa saja
orang-orang yang ada dibalik kamera, dan kenapa
Anda harus memilih kami untuk mendokumentasikan
hari bahagia Anda.
Disini kami juga menyertakan beberapa pilihan
harga atau pricelist dan apa saja yang akan anda
dapatkan jika menggunakan jasa kami.
Jadi silahkan baca dengan seksama setiap
halamannya dan kami mempersilahkan Anda
konsultasi lebih mendalam agar harga yang kami
tawarkan sesuai dengan apa yang Anda dapatkan.

WHAT IS EPICTOGRAPHY?
Epict Photography adalah vendor jasa
fotografi di bidang wedding sejak 2013.
Walaupun saat ini berbasis di Kebumen,
namun kami juga melayani kebutuhan
fotografi dari berbagai kota.
Dengan kecintaan kami di bidang ini,
kami terlatih untuk memotret dengan cara
yang berbeda dari vendor lain. Memotret
dengan menambah unsur artistik di
dalamnya.
Kami adalah ‘story teller’ yang jujur,
memotret apa adanya dan tidak merekayasa
hasil foto dengan ekstrim.

Munirul Ikhwan
aka. Iwan
Fotografer & Admin

M. Khoirul Anam
aka. Arul
Fotografer & Editor

Dwi Robiyanto
aka. Dochi
Fotografer & Editor
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BERAPA BANYAK FILE YANG AKAN
DIDAPATKAN?
Jumlah file foto yang didapat tergantung
seberapa padatkah acara itu berlangsung. Dalam
satu cara pernikahan rata2 kami memotret lebih dari
1000 foto dalam bentuk RAW & JPEG.

SELAIN FILE FOTO, APA YANG KAMI
DAPATKAN?
Foto belum bisa dianggap foto yang bagus
jika belum masuk ke media cetak. Oleh karena itu
kami membuat album “seamless book” dengan box
kayu spesial. Dengan laminasi semidoff album ini
lebih awet dibandingkan album biasa.
Kita juga membuat “coffee table book”,
menggunakan kertas raster yang merupakan kertas
terbaik kualitasnya untuk mencetak foto. Kelebihan
dari album ini memuat foto lebih banyak sampai 100
halaman!

ALAT APA SAJA YANG EPICT GUNAKAN?
Untuk hasil maksimal dibutuhkan alat yang bagus dan lengkap. Berikut
ini daftar alat yang selalu kita gunakan:
1.
2.

3.

4.

Kamera
a. Canon 6D
b. Canon 7D
Lensa
a. Canon EF 17-40mm f4 L
b. Sigma 35mm f1.4 EX HSM Art
c. Canon EF 85mm f1.8 USM
d. Sigma 50mm f1.4 EX HSM Art
Lighting
a. 2 buah lampu studio
b. 2 buah flash
c. 1 ringlight (jika dibutuhkan)
Lain-lain
a. 4 lightstand
b. 2 diffuser, 1 softbox
c. 6 flash trigger

Silahkan Anda googling harga alat yang kami bawa untuk
mendokumentasikan acara Anda sebelum menawar pricelist kami. :)

PREWEDDING
PRICELIST
2018

PREWEDDING
SAFIR PACKAGE
*****
2 hari sesi pemotretan
unlimitted shoot
2 fotografer
1 asisten
max. 4 konsep
Free Make up + gaun by @syaqina.bridal
1 cetak foto 16R + frame
3 cetak foto 10RS + frame
1 album coffee table book 25x30cm
>50 edit foto
all files di flashdisk
(Rp. 5000K)

***

PREWEDDING
ZAMRUD PACKAGE
*****
1 hari sesi pemotretan
unlimitted shoot
2 fotografer
max. 3 konsep
Free Make up by @syaqina.bridal
1 seamless album 20x25cm
2 cetak foto 16R + frame
40 edit foto
all files di flashdisk
(Rp. 3500K)
***

PREWEDDING
RUBY PACKAGE
*****
1 hari sesi pemotretan
unlimitted shoot
1 fotografer
max. 2 konsep
Free Make up by @syaqina.bridal
1 cetak foto 16R + frame
10 edit foto
all files di CD
(Rp. 2000K)
***

WEDDING
PRICELIST
2018

WEDDING
SAFIR PACKAGE

Paket untuk acara adat, akad dan resepsi di
hari yang berbeda

*****
2 hari pemotretan
unlimitted shoot
2 fotografer
1 album coffee table 25x30cm
40 halaman
1 cetak foto 16R
1 exclusive frame
all files di flashdisk
(Rp. 5000K)

***

WEDDING
ZAMRUD PACKAGE

Paket exclusive untuk acara akad dan resepsi
di hari yang sama

*****
1 hari pemotretan
unlimitted shoot
2 fotografer
1 asisten
1 album seamless book 20x30cm
20 halaman
1 album magnetik
<120 foto keluarga
all files di flashdisk
(Rp. 3500K)
***

WEDDING
RUBY PACKAGE

Paket hemat untuk acara akad dan resepsi di
hari yang sama

*****
1 hari pemotretan
unlimitted shoot
1 fotografer
1 asisten
1 album magnetik
<120 cetak 4R
Free cetak 12R
Free frame foto
all files di CD
(Rp. 2500K)
***

RECOMMENDED PACKAGE 2018

*****
Prewedding/Post wedding Zamrud
Wedding Zamrud
Wedding Cinematic/Video
(Rp. 11.000K)
Now only
(Rp. 9000K)
***

BAGAIMANA CARA MEMESAN JASA EPICT?

KAPAN ALBUMNYA DISELESAIKAN

Saya menganjurkan Anda untuk menanyakan
lebih dulu apakah tanggal tersebut jadwal kami masih
kosong. Setelah sepakat tanggalnya silahkan Anda
membayar Down Payment (DP) 30% dari paket/harga
yang telah disepakati. Dan selamat, nama Anda telah
tercantum di jadwal kami!

Setelah pelunasan kita akan mengedit foto,
mendesain album, dan mencetaknya. Tidak lebih dari 6
minggu, albumnya kami pastikan sudah di tangan Anda.
Kami SIAP DIDENDA apabila dalam waktu 2 bulan
album belum diselesaikan!

TERUS, KALAU TANGGALNYA GANTI?

Epict berhak menggunakan hasil foto Anda untuk
kebutuhan komersial, advertising, marketing maupun
portofolio. Epict juga berhak memberikan hasil foto
kepada orang/vendor yang bersangkutan dengan Anda.
Sekian uraian dari kami, semoga ini menjadi awal
dari perkenalan kita. Jika Anda telah memesan jasa
kami, berarti Anda telah menyetujui memerlukan
sesuatu atau masih punya banyak pertanyaan, hubungi
admin kita:
Whatsapp
+62 857-1220-1095 (Iwan)
Mail
epictphotography@gmail.com

Down Payment yang Anda bayar itu untuk
memesan tanggal yang disepakati. Apabila secara
sepihak mengubah jadwal, beritahu kami sebulan
sebelum hari H. Jika kurang dari itu maka DP dianggap
hangus, dan Anda perlu membayar DP lagi untuk
memesan tanggal yang baru.

BAGAIMANA METODE PEMBAYARANNYA?
Pelunasannya max 3 hari setelah selesai acara. Jika
Anda tidak sempat bertemu, Anda bisa melakukan
pembayaran via transfer.

,***
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