Oferta
Cena zawiera całkowity koszt wyprodukowania filmu
(nagranie obrazu, opracowanie materiału, montaż,
przygotowanie gotowych płyt z filmem..). Film może być
zrealizowany według jendego z pakietów:
TELEDYSK

REPORTAŻ

Film trwa około 30-40 minut i ma formę teledysku
przekrojowego pokazującego najważniejsze wydarzenia
z dnia ślubu, zawiera:
- teledysk wprowadzający
- teledysk z przygotowań
- teledysk z uroczystości ślubnej (przysięga w oryginale)
- teledysk z pleneru (w dniu ślubu lub później)
- zabawa weselna do końca oczepin pokazana w formie
teledysków z zabaw i tańców oraz innych atrakcji (np
krojenia tortu, sesji rodzinnej) - najważniejsze i
najciekawsze momenty są w oryginale.
- teledysk podsumowujący

Film trwa około 90 minut, jest mieszanką teledysków z
reportażem i zawiera:
- trailer, czołówka
- teledysk z przygotowań
- teledysk z uroczystości ślubnej (przysięga w oryginale)
- teledysk z pleneru (w dniu ślubu lub później)
- wstęp do zabawy w formie teledysku przeplatanego
oryginalnym powitaniem, toastem itp.
- reportaż z zabawy czyli najciekawsze fragmenty z
zabawy weselnej przeplatane teledyskami tanecznymi
lub teledyskami z różnych atrakcji odbywających się
podczas przyjęcia
- oczepiny w postaci najciekawszych fragmentów z
zabaw oczepinowych
- teledysk podsumowujący

Cena: 2200 zł

Cena: 2400 zł

Każdy film otrzymujecie w trzech kopiach DVD w eleganckim etui + wersja HD na pendrive.

Oczywiście długość i sposób montażu filmu możemy ustalić indywidualnie a pakiety można modyfikować.
Zawsze najpierw otrzymujecie film w wersji próbnej do której możecie nanieść zmiany.
Pracę zaczynamy od przygotowań a kończymy po oczepinach.

Dodatkowe usługi w ofercie filmowania:
dodatkowy pendrive lub kopia DVD + 80 zł
filmowe zaproszenie na ślub + 200 zł (+30zł szt płyta z nadrukiem)
teledysk narzeczeński + 400 zł
podziękowania dla rodziców wyświetlane podczas wesela + 600 zł (w cenie wynajem projektora)
dodatkowy operator DSLR + 600 zł
dron + 600 zł
fotobudka + 900 zł
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