Wideo (tylko kamerzysta)

1500

2500

5600
3400
Nie
dotyczy

6800
4800
Nie
dotyczy

Drugi

4600
2500

Pierwszy

2500
1500

Trzeci

Pierwszy

Foto + Wideo (fotograf + kamerzysta)
Foto (tylko fotograf)

Wesele
dwudniowe

Drugi

Mikro

Wesele
jednodniowe

Mieszany
(fotograf
tylko w
pierwszy
dzień)

Przygotowania Pary młodej w domu
Przygotowania u fryzjera / kosmetyczki
Błogosławieństwo, przejazdy,
ceremonia zaślubin
Życzenia pod kościołem lub na Sali
Sesja plenerowa w dniu ślubu***
Sesja plenerowa w innym dniu***
Toasty i pierwszy taniec na Sali
Zabawa weselna do około 1 w nocy
Fotografia grupowa (pod kościołem i na
sali)*
Wideoklipy (teledyski)*
Fotografia rodzinna podczas wesela ze
śmiesznymi gadżetami**
Minimum 500 obrobionych graficznie
zdjęć (w formie cyfrowej)***
Minimum 700 obrobionych graficznie
zdjęć (w formie cyfrowej)***
Fotoalbum 10 okienek
(21cm/15cm)***
2 Spersonalizowane Pendrivy w
indywidualnym opakowaniu
Duża Fotoksiążka (ekoskóra, grube
karty, 30 stron)***
Duża Fotoksiążka (ekoskóra, grube
karty, 30 stron) + 2 książki mniejsze***
Dron
Jakość HD *
Materiał Video surowy (bez obróbki, na
dysku twardym od klienta)*
Wideoklip internetowy*
Fotografia na płótnie***
6900
3800
3800

7900
4800
Nie
dotyczy

5900
Nie dotyczy
Nie dotyczy

* niedostępna przy opcji tylko fotograf
**dostępna tylko przy opcji foto+wideo
*** niedostępna przy opcji tylko fotograf
Dojazdy i przejazdy do 50 km gratis - powyżej 1 zł/km, liczone wg google maps od siedziby firmy
W miesiącach zimowych (od listopada do kwietnia) 10% zniżki *
Śluby w tygodniu (od poniedziałku do czwartku) 10% zniżki*
Są to przykładowe pakiety, których elementy można dowolnie ze sobą mieszać i zamieniać
Istnieje również możliwość rozszerzenia każdego pakietu o np.
- drugiego kamerzystę / fotografa
- podziękowania dla rodziców w formie wideoklipu kręconego przed weselem a wyświetlanego
podczas zabawy weselnej (możliwość wypożyczenia projektora i ekranu)
- fotografię na płótnie (różne rozmiary, także wielkoformatowe)
- wideoklip lub reportaż z wieczoru panieńskiego/kawalerskiego
- sesję plenerową w innym dniu
- sesję narzeczeńską
- ciężki dym do pierwszego tańca
- noc poślubną
- przygotowania sali
Zakres jest zawsze uzgadniany indywidualnie, a zmiany dostosowywane do preferencji i życzeń
klienta
* - promocje się nie łączą
** - System umożliwiający gościom wydruk zdjęć , zrobionych własnym telefonem lub tabletem
bezpośrednio podczas trwania imprezy
Cennik szczegółowy:
- ciężki dym do pierwszego tańca – 500 zł
- dron (ujęcia lotnicze filmowe jak i fotograficzne) – 600 zł (+ dojazd liczony osobno)
- dron – podczas sesji plenerowej – 400 zł
- dodatkowe kopie filmu na DVD w plastikowym etui - 30zł/szt (przy dwupłytowym nagraniu)
- dodatkowe kopie filmu na DVD w plastikowym etui - 40zł/szt (przy trzypłytowym nagraniu)
- dodatkowe kopie filmu na DVD w etui exlusive - 80zł/szt (przy dwupłytowym nagraniu)
- dodatkowe kopie filmu na DVD w etui exlusive - 90zł/szt (przy trzypłytowym nagraniu)
- dodatkowe kopie filmu w HD na Pen Drive - 60zł/szt
- dodatkowe kopie filmu w HD na Pen Drive w spersonalizowanym etui - 100./zł/szt
- dodatkowe kopie zdjęć w albumiku – 100 zł/szt
- dodatkowa fotoksiążka (przy pakiecie drugim, o wymiarach 30*30 o układzie graficznym bliźniaczym z
zamawianą) - 600 zł/szt
- dodatkowa fotoksiążka (przy pakiecie drugim, mniesza 20*20cm o układzie graficznym bliźniaczym z
zamawianą – 400 zł
- fotoksiążka 30*30 na 15 rozkładówkach oprawiona w ekoskórę zamawiana poza pakietami 1000zł
- fotoksiążka 20*20 na 15 rozkładówkach oprawiona w ekoskórę zamawiana poza pakietami 800zł
- sesja plenerowa/narzeczeńska foto (przy wykupionym pakiecie foto) - od 300zł
- sesja plenerowa/narzeczeńska foto-wideo (przy nie wykupionym pakiecie foto) - od 500zł
- dodatkowa sesja plenerowa/narzeczeńska wideo - od 400zł

- podziękowanie dla rodziców w formie wideoklipu (przy wykupionym pakiecie z wideo) od 500zł
- podziękowanie dla rodziców w formie wideoklipu (bez wykupionego pakietu z wideo) od 800zł
- dodatkowy kamerzysta – 1500
- dodatkowy fotograf - 1500

