Cennik
FILM I FOTOGRAFIA ŚLUBNA, AKTUALNE PROMOCJE
Ceny wyprodukowania filmu (nagranie
przygotowanie gotowych płyt z filmem..)

§1
obrazu,

opracowanie

materiału,

montaż,

PAKIET MINI

PAKIET STANDARD

PAKIET PREMIUM

W skład pakietu mini wchodzi:
- około dwugodzinny reportaż ze
ślubu i wesela z menu na DVD
Zaczynamy filmowanie od ślubu
w kościele.
- trailer, czołówka
- (teledysk) uroczystość ślubna
- (teledysk) plener (w dniu ślubu)*
- zabawa weselna do końca
oczepin
Jena kopia DVD w eleganckim
etui z nadrukiem na płycie.

W skład pakietu standard wchodzi:
- około dwugodzinny reportaż ze ślubu
i wesela z menu na DVD
- trailer, czołówka
- teledysk ze zdjęciami Państwa
Młodych (jeżeli chcecie)
- (teledysk) przygotowania w
domach Państwa Młodych,
błogosławieństwo
- (teledysk) uroczystość ślubna
- (teledysk) plener (w dniu ślubu)*
- zabawa weselna do końca oczepin
Dwie kopie DVD w eleganckim etui z
nadrukiem na płycie + wersja HD na
pendrive.

W skład pakietu premium wchodzi:
- reportaż ze ślubu i wesela z menu
na DVD, długość do ustalenia
- trailer, czołówka
- teledysk ze zdjęciami Państwa
Młodych (jeżeli chcecie)
- (teledysk) przygotowania w domach
(możliwość u fryzjera lub
kosmetyczki), błogosławieństwo
- (teledysk) uroczystość ślubna
- (teledysk) plener (w dniu ślubu)*
- zabawa weselna do końca oczepin
- teledysk podsumowujący (lub
śmieszne scenki z wesela)
Trzy kopie DVD w eleganckim etui z
nadrukiem na płycie płycie + wersja
HD na pendrive.

1200 zł

1400 zł

1600 zł

Dodatkowe usługi w ofercie filmowania:
*Plener w inny dzień (realizowany lustrzanką) + 100 zł (możliwość zamiany na podziękowania dla rodziców)
dodatkowy do pakietu mini film w HD na blu-ray lub pendrive + 100 zł
filmowe zaproszenie na ślub + 200 zł (+30zł szt płyta z nadrukiem)
podziękowania dla rodziców wyświetlane podczas wesela + 400 zł (w cenie wynajem projektora)
zamiana pleneru na podziękowania dla rodziców wyświetlane podczas wesela + 100 zł
dodatkowy kopia filmu blu-ray lub pendrive + 50 zł
dodatkowa kopia filmu DVD + 30 zł
dodatkowe etui do DVD lub blu-ray + 30 zł
zgranie całego materiału surowego na nośnik klienta + 30 zł
dron + 600 zł
fotobudka + 900 zł
Pakiet + DSLR - całość filmu (w danym pakiecie) zrealizowana lustrzanką + 900 zł

§2
Ceny sesji fotograficznej (fotografowanie uroczystości, opracowanie zdjęć, wywołanie,
albumy..)
PAKIET MINI FOTO
- reportaż z ceremonii zaślubin
- reportaż z przyjęcia (do końca
oczepin)
- sesja plenerowa (w dniu ślubu)*
- około 500 obrobionych zdjęć w
wersji elektronicznej na DVD

PAKIET STANDARD FOTO
- reportaż z przygotowań w
domach Państwa Młodych,
błogosławieństwo
- reportaż z ceremonii zaślubin
- reportaż z przyjęcia (do końca
oczepin)
- sesja plenerowa (w dniu ślubu)*
- około 500 obrobionych zdjęć w
wersji elektronicznej na DVD

PAKIET PREMIUM FOTO
- reportaż z przygotowań w domach
Państwa Młodych (możliwość u
fryzjera lub kosmetyczki),
błogosławieństwo
- reportaż z ceremonii zaślubin
- reportaż z przyjęcia (do końca
oczepin)
- sesja plenerowa (w dniu ślubu)*
- fotoksiążka
- około 500 obrobionych zdjęć w
wersji elektronicznej na DVD
- animacja z prezentacją zdjęć

800 zł

1000 zł

1300 zł

PAKIET MINI FOTO
PLUS

PAKIET STANDARD FOTO
PLUS

PAKIET PREMIUM FOTO
PLUS

To co w pakiecie mini foto oraz:
+ foto album wklejany (40 zdjęć)
+ foto album kopertowy (50 zdjęć)

To co w pakiecie standard foto oraz:
+ foto album wklejany (40 zdjęć)
+ foto album kopertowy (50 zdjęć)

1000 zł

1200 zł

To co w pakiecie premium foto oraz:
+ foto album wklejany (40 zdjęć)
+ 2 foto albumy kopertowe (50
zdjęć)

1500 zł

Dodatkowe usługi w ofercie foto:
*Plener w inny dzień + 100 zł
dodatkowy foto album wklejany + 150 zł
dodatkowy foto album kopertowy + 100 zł
dodatkowa fotoksiążka + 300 zł
zgranie wszystkich zrobionych zdjęć z wesela (bez obróbki) + 30 zł
PLAKATY, WYDRUKI, OBRAZY - wycena indywidualna

PROMOCJE
1. PROMOCJA FOTO+VIDEO jeżeli zamówicie u nas łącznie usługę filmowania i
fotografowania otrzymacie rabat 5%.

Pozdrawiam i Zapraszam do skorzystania z usług mojej firmy.
Arek Sobuś
Tel 668382701, twojpieknyslub.pl

