CENNIK USŁUG VIDEOFILMOWANIE
PAKIET VIDEOFILMOWANIE Bronze:
1400 zł – usługa obejmuje - Przykładowy scenariusz filmu:
Płyta I:
- czołówka (teledysk wprowadzający do filmu, mają Państwo do wyboru kilka wersji),
- teledysk wspomnieniowy ( fotografie i materiały archiwalne)
- przygotowania Pani i Pana Młodego (również w formie klipu filmowego)
- błogosławieństwo
- ceremonia ślubu
- życzenia
- przyjazd na salę ( powitanie chlebem i solą, toast, pierwszy taniec)
- przyjęcie weselne
- sesja plenerowa (w formie teledysku)
Płyta II:
- przyjęcie weselne
- stare kino (klip zawierający ujęcia gości przy stołach w różnych sytuacjach).
- wyginam śmiało ciało (czyli klip zawierający najzabawniejsze gagi, wpadki etc.)
- oczepiny
- podziękowania Państwa Młodych dla rodziców
- klip filmowy kończący film.
Końcowym efektem usługi jest wysokiej jakości film (długości 90 – 120 minut) na płytach DVD
lub Blu – Ray (dopłata 200 zł).
W cenie są 3 komplety DVD w ekskluzywnym opakowaniu DVD.
Powyższy scenariusz jest jedynie naszą propozycją. Klient ma możliwość wyboru elementów
filmu i muzyki. Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje.

PAKIET VIDEOFILMOWANIE Silver:
2400 zł –– usługa zawiera wszystkie elementy PAKIETU VIDEOFILMOWANIE Bronze.
Dodatkowo:
- drugi operator obsługujący stabilizator STEADICAM, tzw. „Flycam”, ujęcia tzw. Latającej
kamery. Czołówka i wszystkie pozostałe klipy są bardziej dynamiczne i na znacznie wyższym
poziomie.
Końcowym efektem usługi jest wysokiej jakości film (długości 90 – 120 minut) na płytach DVD
lub Blu - Ray.
W cenie są 3 komplety DVD w ekskluzywnym opakowaniu DVD.
Materiał surowy (na płytach DVD lub kasetkach MiniDV) – GRATIS

DODATKOWO
+ 700 zł – poprawiny
Usługa obejmuje wideofilmowanie od godz 14:00 do godz.22:00
Dodatkowo 3 komplety DVD w ekskluzywnym opakowaniu.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 150 zł – randka narzeczonych
Przed ślubem w wybranym przez Parę Młodą dniu tygodnia filmowana jest wyreżyserowana
randka. Z nakręconego materiału tworzony jest teledysk-klip i umieszczony na płycie ślubnej.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 500 zł – drugi operator kamery
Materiał jest kręcony na dwie kamery, dzięki czemu film zawiera więcej szczegółów, jest
bardziej przejrzysty.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dojazd do 40 km Gratis.

