
Przygotowania w domach Pary Młodej
Błogosławieństwo rodziców
Ślub w U.S.C. lub kościele

(rejestrator dźwięku + mikrofon na kamerze) 
Życzenia

Przywitanie na sali
I taniec

(na przyjęciu weselnym, rejestrator dźwięku + mikrofon na kamerze)
Pendrive
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Błogosławieństwo rodziców
Ślub w U.S.C. lub kościele
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Przygotowania w domach Pary Młodej
Błogosławieństwo rodziców
Ślub w U.S.C. lub kościele

(rejestrator dźwięku + mikrofon na kamerze)
Życzenia

Przywitanie na sali
I taniec 

 

 Pakiet brązowy (teledysk 2-3 min lub film 20-30 min)
 - 1 kamera 800 zł Full HD lub 4K

      - 2 kamery, 2 perspektywy (1 kamerzysta + statyw) 1200 zł Full HD lub 4K     

   OFERTA ŚLUB I WESELE 

Ślub w U.S.C. lub kościele
(+ rejestrator dźwięku) 

Życzenia
Pendrive

 Pakiet srebrny (teledysk 2-3 min lub film 20-30 min)
- 1 kamera 1300 zł Full HD lub 4K

     - 2 kamery, 2 perspektywy (1 kamerzysta + statyw) 1700 zł Full HD lub 4K      

 Pakiet złoty (teledysk 3-4 min lub film 30-40 min
 - 1 kamera 2000 zł Full HD lub 4K 

   - 2 kamery, 2 perspektywy (1 kamerzysta) 2400 zł Full HD lub 4K  

 Pakiet brylantowy (teledysk 3-5 min + film 60-120 min)
 - 1 kamera 3000 zł Full HD lub 4K   

 - 2 kamery, 2 perspektywy (1 kamerzysta) 3400 zł Full HD lub 4K

 
 



   DODATKOWY TELEDYSK  300 zł

- Podziękowania dla rodziców
- Tak się bawiliśmy

- Sonda lub życzenia dla Pary Młodej
- Stare kino

- klip z Sesji zdjęciowej w innym dniu
- klip Plener poślubny

   OPCJE DODATKOWE
Filmowanie z drona 600 zł

Drugi kamerzysta (przygotowania) 300 zł
Drugi kamerzysta (ślub) 300 zł

Drugi kamerzysta (wesele) 500 zł
Drugi kamerzysta (cały dzień) 900 zł

Poprawiny 1500 zł
dojazd + powrót do 100 km gratis, >100 km 1 zł/km

  BONIFIKATY dla pakietu brylantowego
wesele w tygodniu - minus 300 zł

wesele LAST MINUTE (miesiąc przed) - minus 500 zł
wesele >24 miesiące przed - minus 300 zł

BONIFIKATY NIE ŁĄCZĄ SIĘ

 Pakiet mini - teledysk zamiast filmu (5-8 min)
2000 zł Full HD lub 4K 

UPOMINEK
Dla każdej Pary, która podpisze umowę do 7 dni 

od dnia otrzymania oferty - teledysk narzeczeński GRATIS

Jeżeli moja oferta nie spełnia Waszych oczekiwań, 
to wystarczy mi o tym powiedzieć, ja z pewnością
przygotuję ją tak, aby spełniała Wasze wymagania

w każdym calu.

Przyjęcie weselne
(na przyjęciu weselnym rejestrator + mikrofon na kamerze)

Krojenie tortu weselnego
Oczepiny

Podziękowania dla rodziców
Teledysk ZAPOWIEDŹ (gotowy do 3 dni na facebook)

Drewniany pendrive w drewnianym etui


