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Witam,
Z przyjemnością przybliżę Państwu szczegóły dotyczące mojej oferty. Dodatkowe informacje o filmie i fotografii można znależć na
stronach:

http://www.wideo-wesela.pl
www.facebook.com/fotograf.darek

Wstęp i forma kontaktu:
Zdjęcia i filmy wykonywane są przy użyciu bardzo wysokiej klasy sprzętu CANON i NIKON, co gwarantuje najwyższą jakość wykonanych
zdjęć i filmów. Jeśli to możliwe - zapraszam przed ślubem na spotkanie. W trakcie spotkania będziecie Państwo mogli zobaczyć kilka
pełnych raportaży i ustalić, jaka atmosfera filmu i zdjęć Państwu odpowiada(Styl tradycyjny , reporterski , mieszany itp.).
Pary, które nie mogą się spotkać ze mną osobiście prosimy o kontakt drogą mailową (biuro@wideo-wesela.nets.pl) lub o kontakt
telefoniczny (694-434-504) .
Większość par nie ma możliwości spotkania się przed ślubem tak więc mamy przygotowane rozwiązania które pozwolą na lepsze
poznanie oferty online oraz na załatwienie formalności drogą mailową lub telefonicznie.

OFERTA DLA REGIONU WIELKOPOLSKA. POZA GRANICAMI CENY DOJAZDU I EWENTUALNEGO NOCLEGU USTALANE SĄ
INDYWIDUALNIE.

Oferowane pakiety
Pakiet 1 - tylko film
Kamerzysta jest u pary młodej od przygotowań do 2 w nocy.

Co zawiera film:
Przygotowania, ślub, wesele do 2 w nocy.

Dodatki do filmu:
Dynamicznie zmontowana czołówka,
zdjęcia z dzieciństwa i narzeczeństwa.
tort w formie teledysku.

1700 zł

Para młoda otrzymuje:
Indywidualnie zaprojektowana okładka, nagranie na Blu-Ray Full HD 1 kopia oraz DVD 3 kopie.
Film zanim zostanie zrobiony na gotowo musi zostać zaakceptowany przez Parę Młodą, wszelkie poprawki nic nie kosztują.

Pakiet 2 - film + zdjęcia ( 2 osoby kamerzysta i fotograf )
Kamerzysta i fotograf jest u pary młodej od przygotowań do 2 w nocy.
Sesja zdjęciowa w plenerze (preferowana inny dzień).

Co zawera film:
Przygotowania, ślub, wesele do 2 w nocy.

Dodatki do filmu:
Dynamicznie zmontowana czołówka,
zdjęcia z dzieciństwa i narzeczeństwa,
tort w formie teledysku.

2700 zł

Para młoda otrzymuje:
Indywidualnie zaprojektowana okładka, nagranie na Blu-Ray Full HD 1 kopia oraz DVD 3 kopie.
wszystkie zdjęcia nagrane na płycie DVD około 1300 zdjęć wysokiej jakośći format jpg. 100 obrobionych zdjęć format 15x21cm
i album do zdjęć 1 szt. Wybrane przez Parę Młodą zdjęcie na płótnie format A3 1szt.
Film zanim zostanie zrobiony na gotowo musi zostać zaakceptowany przez Parę Młodą, wszelkie poprawki nic nie kosztują.

Pakiet 3 - Tylko Film
Kamerzysta jest u Pary Młodej od przygotowań do 2 w nocy.

Co zawera film:
Przygotowania, ślub, wesele do 2 w nocy.

Dodatki do filmu:
Dynamicznie zmontowana czołówka,
zdjęcia z dzieciństwa i narzeczeństwa,
tort w formie teledysku,
życzenia od gości,
film z pleneru,
film "Na wesoło".

1850 zł

Para młoda otrzymuje:
Indywidualnie zaprojektowana okładka, nagranie na Blu-Ray Full HD 1 kopia oraz DVD 3 kopie.
Film zanim zostanie zrobiony na gotowo musi zostać zaakceptowany przez Parę Młodą, wszelkie poprawki nic nie kosztują.

Pakiet 3 Film + Zdjęcia (2 osoby kamerzysta i fotograf )
Kamerzysta i fotograf jest u Pary Młodej od przygotowań do 2 w nocy.
Sesja zdjęciowa w plenerze (preferowana inny dzień).

Co zawera film:
Przygotowania ślub wesele do 2 w nocy.

Dodatki do filmu:
Dynamicznie zmątowana czołówka,
Zdjęcia z dziećiństwa i narzeczeństwa,
Tort w formie teledysku,
Życzenia o gości,
Film z pleneru,
Film na wesoło.

3400 zł

Para młoda otrzymuje:
Indywidualnie zaprojektowana okładka - Nagranie na Blu-Ray Full hd 1 kopia oraz DVD 3 kopie.
Wszystkie zdjęcia nagrane na płycie DVD około 1300 zdjęć wysokiej jakośći format jpg. 100 obrobionych zdjęć format
15x21cm i album do zdjęć 1 szt. Wybrane przez Parę Młodą zdjęcie na płótnie format A3 1szt.
Film zanim zostanie zrobiony na gotowo musi zostać zaakceptowany przez Parę Młodą, wszelkie poprawki nic nie kosztują.

Pakiet 4 - Tylko Zdjęcia
Fotograf jest u pary młodej od przygotowań do 1 w nocy.
Sesja zdjęciowa w plenerze (preferowana inny dzień).

Para młoda otrzymuje:
Wszystkie zdjęcia nagrane na płycie DVD około 1300 zdjęć wysokiej jakośći format jpg.
100 obrobionych zdjęć format 15x21cm i album do zdjęć 1 szt.
Wybrane przez Parę Młodą zdjęcie na płótnie format A3 1 szt.

1700 zł

INFORMACJE OGÓLNE

W momencie wyboru naszej firmy do obsługi filmowej lub fotograficznej tego ważnego dla Państwa
wydarzenia podpisywana jest umowa. Przed Ślubem kontaktujemy się jeszcze raz z Parą Młodą aby jeszcze
raz przekazać fotografowi - kamerzyście wszystkie życzenia oraz sugestie związane z reportażem ślubnym.
W momencie rezerwacji oraz podpisania umowy wpłacana jest zaliczka w wysokości ok. 20% ceny pakietu.
Reszta płatności dokonywana jest w momencie odebrania efektów mojej pracy, czyli już po zrealizowanym
reportażu ślubnym.

Profesjonalny sprzęt używany podczas ślubu oraz sesji plenerowej.
•

Profesjonalny Aparat Nikon D810

•

Profesjonalny Aparat Nikon D610

•

Profesjonalna Kamera Canon XF 200 , Canon XF100
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Dariusz Romanowski "Wideofimowanie - Fotografia"
tel: 694-434-504
e-mail: darek.fotograf@poczta.fm

