Oferta weselna 2019
Oferta Foto-Wideo
Oferta Fotografii ślubnej
Oferta wideo

Oferta Foto-Wideo
Kompleksowa i najbardziej popularna wśród usług naszego Studia. Zapewnia przeniesienie w świat obrazu i dźwięku
a także zatrzymanie w czasie Waszych najpiękniejszych chwil.
Praca zgranego zespołu z jednej firmy zapewni Wam, że to Wy (a nie fotograf) będziecie głównymi aktorami filmu a
na zdjęciach nie będzie kamerzysty.
Dla Waszego komfortu usługę podzieliliśmy na pakiety od "pierwszego" do "trzeciego" w zależności od stopnia
złożoności, zakresu i Waszego budżetu.









W zakres usługi pakietu pierwszego wchodzi:
praca fotografa i kamerzysty od przygotowań do "pooczepin" zazwyczaj 0,30 - 1,00 w nocy
przejazdy własnym samochodem pomiędzy planami (domami, kościołem, salą weselną)
reportaż z domu (o ile to możliwe sesja fotograficzna z rodzicami, świadkami itp)
reportaż z kościoła (posiadamy wszystkie stosowne akredytacje)
reportaż z sali weselnej
sesja zdjęciowa a'la fotobudka ze śmiesznymi gadżetami i przebraniami
sesja plenerowa
 krótka - jeżeli sesja plenerowa planowana jest w innym terminie
 dłuższa - jeżeli to ma być jedyna sesja plenerowa

Oferta Foto-Wideo to tak naprawdę połączenie poniżej rozpisanych ofert foto i wideo poszerzone o:
 sesję fotograficzną rodzinną a'la fotobudka
 teledysk z pleneru (przeprowadzanego w innym dniu) załączanego do filmu

Oferta Fotografii Ślubnej
Czas pracy: Od przygotowań do "pooczepin" zazwyczaj 0,30 - 1,00

Pakiet Pierwszy
Zdjęcia reporterskie z przygotowań, uroczystości zaślubin, wesela
Sesja rodzinna podczas wesela
W pakiecie pierwszym plener w dniu ślubu (oczywiście można rozszerzyć o plener w
innym dniu wg opłaty w cenniku)

Pakiet Drugi
To pakiet pierwszy rozszerzony o:
 fotoksiążkę (15 rozkładówek o wymiarach 30x60 cm) w oprawie z
eko skóry na grubych laminowanych kartach
 sesję plenerową wykonaną w innym dniu (data i i miejsce sesji
ustalana jest indywidualnie bez ograniczenia w czasie)

Pakiet Trzeci






To pakiet drugi poszerzony o:
drukarkę Party Print
Dodatkowe 2 zestawy albumów (np dla rodziców)
Fotografię na płótnie w wymiarach 60/90 cm
Dwie mniejsze fotoksiążki (rozkładówka 20x30)

Oferta Wideo Ślubnego
Czas pracy: od przygotowań do "pooczepin" zazwyczaj 0,30 - 1,00

Część Pierwsza - Ślubna






Teledysk z przygotowań
Błogosławieństwo, przejazdy (ew "bramy)
Kościół (najważniejsze momenty), stosujemy dużo przebitek i wstawek, także na ekranie dużo się
dzieje (unikamy dłużyzn)
Wyjście z kościoła, życzenia
Podsumowanie (w stylu starego kina)

Część Druga - Weselna






Teledysk retrospekcja z pierwszej części
Wejście na salę, powitanie, tłuczenie kieliszków itp.
Pierwszy taniec, tort i tańce
Wszystkie zabawy organizowane przez prowadzących, oraz żelazne punkty takie jak:
krojenie tortu, podziękowania, oczepiny
Zakończenie - teledysk z przekroju całego wesela na weseło :-)

Materiał przekazywany jest na płytach DVD oraz Pendrive w jakości HD lub 4K
Istnieje możliwość powiększenia pakietu o DRONa, drugiego kamerzystę, teledysk z podziękowaniami dla rodziców.

