Cennik 2024

Cześć!
Fajnie, że udało się Wam do nas trafić!
Jesteśmy zgraną paczką ludzi, którzy od ponad 10 lat wykonują
zdjęcia i filmy dla naszych wspaniałych par.
Jeśli szukaliście filmowców i fotografa z doświadczeniem,
przy którym jednocześnie chcecie się czuć swobodnie,
to nie mogliście trafić lepiej!
Zawsze staramy się stworzyć przyjazną atmosferę w tak ważnym dla Was dniu.
Tworząc reportaże głownie skupiamy się na ludziach szukając naturalnych emocji,
które w połączeniu z idealnym światłem
mogą dać niesamowite rezultaty.
Uwielbiamy dynamiczne kadry, zabawy światłem i cieniem
no i oczywiście współpracę z Wami!

Fotografia

Reportaż ślubny
FOTO 300

- 300 fotografii poddanej starannej obróbce
- 12h (od przygotowań do oczepin)
- Krótka sesja w dniu ślubu
- Galeria internetowa pod hasłem na okres 1 roku
-15 min prezentacja multimedialna z wybranych zdjęć

3500 zł

FOTO 400
- 400 fotografii poddanej starannej obróbce
- 12h (od przygotowań do oczepin)
- Krótka sesja w dniu ślubu
- Galeria internetowa pod hasłem na okres 1 roku
- 15 min prezentacja multimedialna z wybranych zdjęć

Sesja narzeczeńska (w innym dniu)
- 40 zdjęć do 2h

Sesja plenerowa (w innym dniu)
- 70 zdjęć do 3h

3900 zł

500 zł
1000 zł

Sesja za granicą
- sesja plenerowa za granicą
- dwie sesje o wschodzie lub zachodzie słońca
- organizacja wyjazdu wraz z wyszukaniem
biletów lotniczych po naszej stronie
- 200 zdjęć poddanej starannej obróbce
- wydruk najciekawszych zdjęć w drewnianym
pudełku
- świetna atmosfera - gratis ;)

1000 zł
+ koszty biletów i noclegu

Pakiety krótkie oraz dodatki
Pakiet krótki FOTO 200

2000 zł

- 200 fotografii poddanej starannej obróbce
- 6h reportaż (przygotowania, kościół, początek
przyjęcia lub kościół i przyjęcie do ok. 20:00)

Dodatki:
- 1 godzina pracy - 150 zł/os
- Dodatkowe zdjęcia po edycji - 100 zdjęć/ 400 zł
- Wszystkie zdjęcia bez retuszu w .jpg - 500 zł
- Opracowanie i wydruk najlepszych zdjęć z reportażu
bezpośrednio na przyjęciu (18 zdjęć 10x15)
+ drewniane pudełko - 300 zł

Pakiet FULL

5500 zł

Najczęściej wybierany (normalna cena 6000 zł)

- Reportaż ślubny 12h - 500 zdjęć
- Krótka sesja w dniu ślubu + zdjęcia grupowe
- Ręcznie wykonane pudełko + 18 odbitek
- Galeria internetowa pod hasłem na okres 1 roku
- Sesja narzeczeńska 2h - 40 zdjęć
- Sesja ślubna 3h - 70 zdjęć
- 15 min prezentacja multimedialna z wybranych zdjęć

Film ślubny

Reportaż ślubny
FILM 20 min

4900 zł

FILM 40 min

5400 zł

FILM 60 min

5900 zł

Każdy pakiet zawiera:
- 12h reportaż (od przygotowań do oczepin)
- trailer (1-2 min.), teledysk (4 min.) oraz film
- pracę 2 operatorów
- krótką sesję w dniu ślubu
- prywatną chmurę internetową ważną przez 1 rok
- aktywną współpracę przy montażu (montażysta
w stałym kontakcie z klientem)

Pakiety krótkie oraz dodatki
Pakiet krótki FILM 20 min

3900 zł

- 1 filmowiec
- 6h reportaż (przygotowania, kościół, początek przyjęcia
ok. 2-3 godz. = razem 6 godzin)
- trailer 2-3 min. + reportaż 20 min.

Dodatki do pakietów:
- dodatkowa godzina pracy operatora - 150 zł/godz.
- dron - 600 zł
- sesja plenerowa w innym dniu - 600 zł
- materiał źródłowy - 800 zł
- podziękowania dla rodziców - 950 zł
- wydłużenie filmu ponad określony w pakiecie - zadzwoń

Pakiet FULL

7000 zł

Najczęściej wybierany (normalna cena 7900 zł)

- Reportaż ślubny 12h - film 60 min.
- 2 filmowców
- Trailer 2 min
- Teledysk ślubny/skrót do 4-5 min
- Krótka sesja w dniu ślubu
- Dron - ujęcia z powietrza
- Sesja narzeczeńska lub plenerowa w innym dniu
- chmura internetowa na okres 1 roku
- cały nagrany materiał źródłowy

„Przyszłość należy do tych, którzy wierzą w piękno swoich marzeń”.

Eleanor Roosevelt

Kontakt
Piotr +48 510 303 330
Artur +48 514 919 999
biuropieknechwile@gmail.com

