Oferta filmowa

UWOLNIJ ZAPASY
MOCY W NAJNOWSZYM
SPRZĘCIE ORAZ IDEALNYM PODEJŚCIU

INFORMACJE PODSTAWOWE
Jesteśmy kreatywni i otwarci, nie boimy się wyzwań dlatego każdy klient jest traktowany
przez nas wyjątkowo i indywidualnie.
Oferta naszych produkcji to usługa na najwyższym poziomie umożliwiająca utrwalenie
pięknych chwil w tym wyjątkowym dniu. Jesteśmy zespołem, który każde zlecenie traktuje
w nieszablonowy sposób. Nasze produkcje wykonujemy za pomocą kamer telewizyjnych
jak i kamer DSLR, czyli potocznie mówiąc lustrzanek. Wymienna optyka w aparatach sprawia,
że ujęcia filmu są bardzo plastyczne.
Posiadamy doświadczenie poparte wieloma zleceniami o czym świadczą zadowoleni klienci
w całej Polsce.

wystawiamy faktury VAT
realizujemy produkcje na terenie całej Europy
czas oczekiwania na realizację zlecenia: 2-6 miesięcy
zlecający pokrywa całkowity koszt zakwaterowania i posiłków dla
operatorów w trakcie wykonywania wyjazdowych sesji plenerowych
• nie wymagamy zapewnienia wyżywienia dla ekipy podczas wesela za
wyjątkiem napojów
• nie doliczamy dodatkowych opłat za dojazd w obrębie 30 km od siedziby
firmy
• każda nasza produkcja ma zindywidualizowaną poligrafię (eleganckie
opakowania i płyty z lakierowanym nadrukiem)
•
•
•
•
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DLA WAS
TWORZYMY WSPOMNIENIA

pakiet MINI
Co zawiera?
• Pełna wersja filmu (błogosławieństwo, ślub-najważniejsze elementy,
życzenia-skrót, wesele z oczepinami i tortem),
czas trwania: do ustalenia (1x Bluray, 1x DVD, wersja elektroniczna Gdrive)
• Teledysk (najważniejsze momenty), czas trwania: 3-5 minut
Jak pracujemy?
• 2 kamery/2 operatorów (podczas ślubu)
• 2 kamery/2 operatorów (podczas przyjęcia weselnego)
• rejestracja dźwięku
• brak urządzeń stabilizujących
Cena: od 2500 zł
Opcja 1: Dron + 500 zł
Opcja 2: Realizacja w technologii 4K + 1000 zł
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ELASTYCZNIE
- TO KLIENT WYBIERA USŁUGĘ DO SWOICH POTRZEB

pakiet MINI PLUS
Co zawiera?
• Pełna wersja filmu (przygotowania przed błogosławieństwem, tj.
ubieranie Pani Młodej i Pana Młodego, błogosławieństwo, ślubnajważniejsze elementy, życzenia-skrót, wesele z oczepinami i tortem),
czas trwania: do ustalenia (3x Bluray, 3x DVD, wersja elektroniczna Gdrive)
• Teledysk (najważniejsze momenty), czas trwania: 3-5 minut
Jak pracujemy?
• 3 kamery/2-3 operatorów (podczas ślubu)
• 3 kamery/2 operatorów (podczas przyjęcia weselnego)
• rejestracja dźwięku/realizator dźwięku
• urządzenia stabilizujące ujęcia: steadicam, slider, gimbal
• dron (opcja dodatkowa) - ujęcia z powietrza wykonywane są w miejscach

bezpośrednio powiązanych z usługą tj. kościół, miejsce imprezy okolicznościowej,
domy rodzinne (przy dogodnych warunkach atmosferycznych)

Cena: od 3500 zł (PENDRIVE GRATIS)
Opcja 1: Dron + 500 zł
Opcja 2: Realizacja w technologii 4K + 1000 zł
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ZAUFAJ NAM
I ZOBACZ SIEBIE
W NOWYM ŚWIETLE

pakiet MEDIUM
Co zawiera?
• Pełna wersja filmu (fryzjer, makeup, ubieranie, błogosławieństwo,
ślub-najważniejsze elementy, życzenia w skrócie, przyjęcie weselne z
oczepinami, plener filmowy - dodatkowy dzień zdjęciowy),
czas trwania: do ustalenia (3x Bluray, 3x DVD, wersja elektroniczna Gdrive)
• Teledysk (najważniejsze momenty), czas trwania: 3-5 minut
Jak pracujemy?
• 4 kamery/2-3 operatorów (podczas ślubu)
• 3 kamery/2-3 operatorów (podczas przyjęcia weselnego)
• rejestracja dźwięku/realizator dźwięku
• urządzenia stabilizujące ujęcia: slider, steadicam, gimbal
• dron (opcja dodatkowa) - ujęcia z powietrza wykonywane są w miejscach

bezpośrednio powiązanych z usługą tj. kościół, miejsce imprezy okolicznościowej,
domy rodzinne lub podczas pleneru (przy dogodnych warunkach atmosferycznych)

Cena: od 4500 zł (PENDRIVE GRATIS)
Opcja 1: Dron + 500 zł
Opcja 2: Realizacja w technologii 4K + 1500 zł
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SPRAGNIENI

NOWYCH WYZWAŃ, POKAŻEMY
CI TO CO NIE ZAWSZE ŁATWO DOSTRZEC

pakiet MAXI
Co zawiera?
• Pełna wersja filmu (fryzjer, makeup, ubieranie, błogosławieństwo,
ślub-pierwsze czytanie, przysięga, komunia; życzenia w skrócie,
przyjęcie weselne z oczepinami, wywiady-dodatkowy dzień zdjęciowy,
sesja plenerowa – dodatkowy dzień zdjęciowy),
czas trwania: do ustaleniat ( 6x Bluray, 6x DVD, wersja elektroniczna
Gdrive)
• Teledysk (najważniejsze momenty), czas trwania: 3-5 minut
Jak pracujemy?
• 5 kamer/4 operatorów (podczas ślubu)
• 5 kamer/3 operatorów (podczas przyjęcia weselnego)
• rejestracja dźwięku/realizator dźwięku
• urządzenia stabilizujące ujęcia: slider, steadicam gimbal, kran
• dron - ujęcia z powietrza wykonywane są w miejscach bezpośrednio powiązanych z
usługą tj. kościół, miejsce imprezy okolicznościowej, domy rodzinne lub podczas
pleneru (przy dogodnych warunkach atmosferycznych)

Cena: od 6500 zł (PENDRIVE GRATIS)
Opcja 1: Dron + 500 zł
Opcja 2: Realizacja w technologii 4K + 2000 zł
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PROFESJONALNIE
UWIECZNIMY NAJWAŻNIEJSZE
CHWILE WASZEGO ŻYCIA

DODATKOWE OPCJE
Kran kamerowy - wzbogaca produkcje filmowe, umożliwia łatwe, lecz zarazem efektowne ukazanie
ciekawych ujęć, niemożliwych do zrealizowania w tradycyjny sposób. Mamy obecne dwa typy kranów
różniące się rozmiarami i możliwością różnego wyposażenia dodatkowego. Po połączeniu obrazów z
kilku kamer i kranu efekt końcowy filmu robi ogromne wrażenie na widzu.

Cena: 1000 zł
Dron - platforma latająca z zamontowaną kamerą, pozwalająca wykonać ujęcia z wysokości
kilkudziesięciu metrów nad filmowanym obiektem. Wykorzystanie oktokoptera w produkcjach
okolicznościowych sprawia wrażenie użycia profesjonalnych maszyn latających typu helikoptery i
samoloty.

Cena: 500 zł
Urządzenia stabilizujące – urządzenia steadicam i sliderkamera pozwalają stabilizować ujęcia
filmowe w tzw. „ruchu”. Stosowanie tego typu urządzeń sprawia, że film nabiera cech jeszcze
większego profesjonalizmu a co za tym polepsza doznania oglądającemu.
Cena: 800 zł
Sesja plenerowa -najczęściej połączona z sesją fotograficzną. Ujęcia zarejestrowane podczas tego
dnia wykorzystywane są podczas montażu dla urozmaicenia filmu oraz teledysku. Ujęcia
wykonywane są przez dwóch operatorów kamer.
Wykonanie: dzień zdjęciowy, tj. maksymalnie 8 godzin.

Cena: 1000 zł
Klip „zaproszenie” - teledysk realizowany przed uroczystością, nowoczesne podejście do
zaproszenia gości. Ciekawy sposób zaprezentowania miejsc, w których odbędą się uroczystości.
Czas trwania: 1-2 minuty. (wykonanie ujęć: dzień zdjęciowy, tj. maksymalnie 8 godzin)

Cena: 1000 zł
Klip „podziękowania” lub „My - kiedyś i teraz” – teledysk realizowany przed uroczystością,
nowoczesne podejście do podziękowania Rodzicom za pomoc w organizacji uroczystości, Gościom za
przybycie lub klip pokazujący Parę Młodą przeglądającą zdjęcia z dzieciństwa i okresu narzeczeństwa,
opowiadających historię poznania się. Teledysk prezentowany z użyciem rzutnika i ekranu podczas
uroczystości weselnych.
Czas trwania: 3-4 minuty. (wykonanie ujęć: dzień zdjęciowy, tj. maksymalnie 8 godzin)

Cena: 1000 zł

PROMOCJA -20%
dotyczy wybranych terminów w miesiącach styczeń, luty, marzec, listopad, grudzień przy zamówieniu pakietu MEDIUM.

PENDRIVE -GRATIS
dotyczy zamówienia pakietu MINI PLUS, MEDIUM i MAXI

FILM Z POPRAWIN
Cena: od 2000 zł

Zachęcamy do komponowania własnych pakietów filmowych.

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych
właściwych przepisów prawnych. Informacje umieszczone w niniejszym dokumencie służą
jedynie celom informacyjnym. Ceny zawarte w ofercie są cenami netto.
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tel. +48 604 64 10 12

Zeskanuj QR CODE
i zapisz wizytówkę
w swoim telefonie
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