Niech Inni zazdroszczą Wam filmu
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FILM ŚLUBNY
Nagrania rozpoczynamy 3 godziny przed ślubem, nie wcześniej niż o 12.00 i kończymy zgodnie z wybranym pakietem.

1 OPERATOR + DRON

2 OPERATORÓW

10 - 15 MINUT

30 - 40 MINUT
+ KLIP ŚLUBNY ok 3 minut

DO 22.00

DO 22.00

Czas oczekiwania: do 60 dni.

DO 0.30

Czas oczekiwania: do 6 miesięcy.

Film otrzymujecie w postaci plików do pobrania on-line oraz galerii zabezpieczonej hasłem.

Aby poznać ceny pakietów – prześlij nam email z informacją odnośnie daty, miejsca ślubu i wesela.
Koszt filmów będzie uwzględniał już dojazd w dniu ślubu do wskazanego miejsca oraz ewentualny nocleg.
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PŁATNOŚĆ JEST
3 STOPNIOWA

3 PŁATNOŚĆ

1 PŁATNOŚĆ

2 PŁATNOŚĆ

Zadatek w celu rezerwacji terminu

Płatność najpóźniej 3 dni przed weselem.

1000 ZŁ

POZOSTAŁA KWOTA

OK. 50 %

Płatność w momencie gotowości filmu
w wersji do akceptacji .

KRÓTKIE NAGRANIA PLENEROWE: 200 zł (+ dojazd ustalany indywidualnie)
Ujęcia do Klipu Ślubnego nagrywane innego dnia niż dzień ślubu (max. 1 godz.) Nie stanowią osobnego klipu.

DRON W DNIU ŚLUBU (UJĘCIA LOTNICZE): 1000 zł

W przypadku pakietu „1 OPERATOR + DRON” koszt wynosi 0 zł.
Nagrania wykonywane przez dodatkową osobę. Standardowo: przybycie na ceremonię / koniec ceremonii / przybycie na miejsce wesela.
Nagrania uzależnione są od lokalizacji (obostrzenia odnośnie ruchu powietrznego), czynników atmosferycznych i innych.
Nie wykonujemy lotów w niektórych miejscach np. W centrum Warszawy.

PODZIĘKOWANIA LUB KLIP PLENEROWY W POLSCE LUB ZAGRANICĄ: od 1500 zł

(+ dojazd ustalany indywidualnie)
3 minutowy klip nagrywany w całości innego dnia niż dzień ślubu. Płatność rozliczana jest osobno - niezależnie od filmu ślubnego

MONTAŻ FILMU POZA KOLEJNOŚCIĄ: 1500 zł

skrócenie czasu oczekiwania do 45 dni od ostatnich nagrań / lub decyzji o przyśpieszeniu

FILM NA PENDRIVE I WERSJA PŁYTOWA ( DVD LUB BLU-RAY):

PENDRIVE: 100

zł /szt.

PIERWSZA PLYTA:

606 432 357

200 zł /szt

KAŻDA KOLEJNA: 80
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zł / szt
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