K&F „Kamerowanie.NET & Fotografowanie.NET”
Łódź/ Warszawa 728-814-365
CENNIK ślubny obowiązujący od dnia 28.03.2017 r. do odwołania.

FILMOWANIE KAMERAMI (zadatek 400zł)
a)

Pakiet główny FILMOWANIE FullHD (płyty Blu ray) + SD (płyty DVD): TYLKO 2100zł – brak dodatkowych kosztów.

Filmowanie w jakości FullHD (1920x1080) – najnowsza obowiązująca technologia, brak jakiejkolwiek kompresji filmu powoduje, że
obraz jest oddany z niesamowitą precyzją i barwą kolorów. Zamawiając tę opcję dostają Państwo 3 kopie Blu-ray + 3 kopie DVD –
łącznie, aż 6 kompletów płyt! Możliwość wymiany płyt Blu-ray na pendriva.


Czas filmu wg preferencji klienta 1h/2h/3h/4h (w tym czołówka, multimedialny pokaz zdjęć, prezentacja auta, różnego rodzaju klipy –
wybór należy do klienta), a to wszystko w doskonałej jakości na płytach Blu-ray/DVD.



Film zawiera: przygotowania, błogosławieństwo, wyjście z domu, akt ślubu, zabawę weselną (przywitanie chlebem i solą, gorzką wódkę,
pierwszy taniec, zabawę, oczepiny, życzenia, podziękowania dla rodziców, tort i zakończenie) – pełny reportaż z dnia uroczystości.



6 kompletów płyt - różnorodność wyboru nadruków i etui, możliwość zamiany na pendriva.



Dojazd w województwie łódzkim i mazowieckim GRATIS!



Brak ograniczenia czasowego – nie muszą się Państwo martwić, że operator kamery wyjdzie w połowie ważnego dla Państwa momentu.

b)

Filmowanie całej uroczystości przez dwóch operatorów to koszt 3500zł. Osoby zainteresowane szczegółami prosimy o kontakt telefoniczny.

c)

Poprawiny – w cenie 700zł mają Państwo sfilmowane całe poprawiny i do każdej kopii filmu z dnia ślubu (niezależnie czy płyty DVD czy
Blu-ray) dołączoną płytę z dnia poprawin. Tak samo jak film z dnia ślubu, film z poprawin posiada wstęp, pokaz zdjęć i klipy.

d)

Do pakietu głównego proponujemy wykonanie skróconej, około 10 minutowej wersji wraz z możliwością umieszczenia jej na naszym
serwerze. W ten sposób przygotowany materiał umożliwi Państwu zaprezentowanie filmu dowolnie wybranej przez Państwa osobie i/lub
zaprezentowanie go na np. na portalach społecznościowych. Cena 300zł.

e)

Plener filmowy – wykonywany innego dnia, we wspólnie ustalonym miejscu i terminie. Cena uzależniona od warunków, miejsca, użytego
dodatkowego sprzętu (np. DRON) oraz czasu trwania. Cena to najczęściej 400zł. Użycie drona podnosi koszt usługi o 300zł.

f)

Dron wraz z operatorem, w dniu uroczystości, od przygotowań do momentu wejścia na salę weselną to koszt 500 zł. Zadatek: 200zł.

FILMOWANIE DSLR tzw. Lustrzankami, 1 dzień/2 operatorów (zadatek 500zł)
g)

Na chwilę obecną najnowszy sposób filmowania uroczystości. Charakteryzuje się niesamowitą jakością obrazu, porównywalną do kamer
filmowych prosto z Hollywood. Cena 3500zł zawiera w sobie:


2 osoby filmujące przez cały czas trwania uroczystości.



Różnego rodzaju systemy stabilizacji kamer: kamizelka steadicam, slider, rig, statywy z głowicami olejowymi + mikro kamera typu go
GoPro.



Dojazd w województwie łódzkim i mazowieckim GRATIS!



3 komplety płyt DVD w jakości SD + 3 komplety płyt Blu-ray w jakości Full HD – łącznie aż 6 kompletów płyt + PENDRIVE!



Około 50 min. niesamowitego materiału filmowego odbiegającego od przyjętych norm filmowania ślubów i wesel + trailer czyli krótka
zapowiedź naszego filmu.

h)

Poprawiny – w cenie 1000zł mają Państwo sfilmowane całe poprawiny i do każdej kopii filmu z dnia ślubu (niezależnie czy płyty DVD czy
Blu-ray) dołączoną płytę z dnia poprawin. Tak samo jak film z dnia ślubu, film z poprawin posiada wstęp, pokaz zdjęć i klipy.

i)

Do pakietu głównego proponujemy wykonanie skróconej, około 10 minutowej wersji wraz z możliwością umieszczenia jej na naszym
serwerze. W ten sposób przygotowany materiał umożliwi Państwu zaprezentowanie filmu dowolnie wybranej przez Państwa osobie i/lub
zaprezentowanie go na np. na portalach społecznościowych. Cena 300zł.

j)

Film w jakości 4K. Naturalna kolorystyka i bogactwo szczegółów to tylko niektóre z zalet filmów nakręconych w tej technologii. Jakość 4K
jest nowością, a my podążając za najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi staramy się dopasowywać do Państwa potrzeb. Koszt 1000zł
- film przekazywany na pendrivie. Zadatek: 500zł.

k)

Dron wraz z operatorem, w dniu uroczystości, od przygotowań do momentu wejścia na salę weselną to koszt 500 zł. Zadatek: 200zł.
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FILMOWANIE DSLR tzw. Lustrzankami, 3 dni/3 operatorów (zadatek 900zł)
l)

Na chwilę obecną najnowszy sposób filmowania uroczystości. Charakteryzuje się niesamowitą jakością obrazu, porównywalną do kamer
filmowych prosto z Hollywood. Cena 5900zł zawiera w sobie wszystkie możliwe udogodnienia jakie mogą sobie Państwo zażyczyć tzn:


3 osoby filmujące przez cały czas trwania uroczystości.



Różnego rodzaju systemy stabilizacji kamer: kamizelka steadicam, slider, rig, statywy z głowicami olejowymi, FILMOWANIE Z
POWIETRZA + mikro kamera typu go GoPro.



Profesjonalny lektor, który czyta napisy pojawiające się w filmie.



Dojazd na terenie całego kraju GRATIS!



Film narzeczeński pokazujący codzienne życie przyszłej pary młodej i przygotowania przed ślubem (do ustalenia).



Plener, wykonywany innego dnia, w cenie!



3 komplety płyt DVD w jakości SD + 3 komplety płyt Blu-ray w jakości Full HD – łącznie aż 6 kompletów płyt + PENDRIVE!



Około 1h niesamowitego materiału filmowego odbiegającego od przyjętych norm filmowania ślubów i wesel
Na film składa się:
a) Trailer czyli krótka zapowiedź Państwa filmu.
b) Film główny: animacja zwana „czołówką”, materiał właściwy, klipy, pokaz zdjęć, napisy końcowe.
c) Short czyli około 10 min. film prezentujący całą uroczystość.

m) Poprawiny – w cenie 1000zł mają Państwo sfilmowane całe poprawiny i do każdej kopii filmu z dnia ślubu (niezależnie czy płyty DVD czy
Blu-ray) dołączoną płytę z dnia poprawin. Tak samo jak film z dnia ślubu, film z poprawin posiada wstęp, pokaz zdjęć i klipy.
n)

Film w jakości 4K. Naturalna kolorystyka i bogactwo szczegółów to tylko niektóre z zalet filmów nakręconych w tej technologii. Jakość 4K
jest nowością, a my podążając za najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi staramy się dopasowywać do Państwa potrzeb. Koszt 1000zł
- film przekazywany na pendrivie. Zadatek: 500zł.

FOTOGRAFIA (zadatek 300zł)
o)

Pakiet główny: TYLKO 1900zł – brak dodatkowych kosztów. WSZYSTKIE ZDJĘCIA SĄ DOKŁADNIE OPRACOWANE.


Minimum 500 zdjęć wysokiej jakości w postaci cyfrowej na płytach DVD.



Fotoreportaż zawiera zdjęcia z: przygotowań, błogosławieństwa, wyjścia z domu, aktu ślubu, zabawy weselnej (przywitanie chlebem i
solą, gorzką wódkę, pierwszy taniec, oczepiny, życzenia, podziękowania dla rodziców, tort) – pełny reportaż z dnia uroczystości.



3 komplety płyt - różnorodność wyboru nadruków i etui.



Dojazd w województwie łódzkim i mazowieckim GRATIS!



Brak ograniczenia czasowego – nie muszą się Państwo martwić, że fotograf wyjdzie w połowie ważnego dla Państwa momentu.

p)

Wykonanie ekskluzywnej fotoksiążki formatu 30x30cm (po rozłożeniu 30x60cm) w oprawie z ecoskóry, metalu lub innego tworzywa – koszt
TYLKO 25zł od strony.

q)

Poprawiny – za dodatkową opłatą 700zł mają Państwo sfotografowane całe poprawiny i do każdego kompletu z dnia ślubu dołączoną kopię
z poprawin, min. 200 zdjęć.

PLENER FOTOGRAFICZNY (zadatek 200zł)
r)

Plener fotograficzny 800zł – w tej cenie mają Państwo zagwarantowany parogodzinny pobyt w plenerze w dniu, który wspólnie ustalimy.
Otrzymują Państwo min. 100 sztuk starannie obrobionych zdjęć w postaci cyfrowej (3 komplety).

ZAPROSZENIE FILMOWE, PODZIĘKOWANIA DLA RODZICÓW, FILM NARZECZEŃSKI itp.
s)

Krótkie, dynamiczne filmy wykonane za pomocą najnowszej technologii tj. lustrzanek (DSLR). Podczas realizacji obecnych jest dwóch
operatorów, a termin wykonania usługi to zaledwie 7 dni! Cena: 1000zł.
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