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każdy pakiet można dowolnie modyfikować i rozbudowywać o dodatkowe usługi
UWAGA
Pakiety Exclusive Platinum, Platinum, Gold oraz Silver zawierają również usługę fotograficzną
„Zrealizujemy Wasze oczekiwania, ponieważ jesteśmy dla Was. Wasz niezapomniany dzień jest dla nas bardzo, bardzo ważny.
Pracujemy razem jako ojciec i syn. Łączymy wieloletnie doświadczenie i młodość, radość i powagę, nowoczesność i tradycję.
Otrzymacie Państwo produkt, który łączy film, muzykę i dialog. Poza realizacjami ślubnymi mamy doświadczenie w innych formach filmowych i muzycznych.
Pokażemy Wasze emocje, przeżycia a przede wszystkim - piękno tej niezapomnianej chwili. Wspólnie stwo-rzymy wspaniały dokument.
Realizowaliśmy zlecenia na rzecz osób w różnym przedziale wiekowym, zarówno starsze jak i młode, a także
pochodzące spoza kraju, w tym z innych kontynentów.
Każda para była wyjątkowa i niepowtarzalna pokazując miłość jaką siebie wzajemnie obdarza.
Działamy na terenie Mazowsza ale możemy pojechać za Wami lub z Wami w dowolne miejsce.
Pracujemy na profesjonalnym sprzęcie Sony, mozemy zrealizować film slubny w jakosci 4k. Posiadamy również zawodowe nagrywarki dźwięku, profesjonalne mikrofony, statywy, flycamy czy gimbale.
Nie boimy się wyzwań!”

Pakiet Exclusive Platinum czas trwania filmu od 60 do 180 min+minimum
800 zdjęć

W cenie:
a) Film w jakości 4K lub 1080p Full HD
b) Teledysk Ślubny, czyli skrót dnia 3-5 min
c) Trailer Filmu
(Film do 2 minut z zapowiedzią Waszego filmu ślubnego – tydzień po weselu!)
d )Film z przygotowań, zaślubin oraz wesela
(Ubieranie Młodych / Przygotowanie do ślubu - Błogosławieństwo - Ceremonia Ślubna/USC - Zabawa na sali
– Oczepiny – Tort)
e) Plener ślubny innego dnia + dodatkowy teledysk
Dowolne miejsce w Polsce lub na świecie, opcjonalnie możliwość reżyserii.
Do 2 operatorów filmujących lub operator + fotograf
Filmowanie dronem z powietrza na życzenie
(Kościół, sala weselna, domy państwa młodych, elementy architektury miasta, wyjście z kościoła, przyjazd na
salę)
Czas pracy do 2:00 w nocy
Opcjonalnie GRATIS w pakiecie Exclusive Platinum:
a) Film narzeczeński – cena: 0 złotych
(Plener filmowy przed dniem ślubu w ustalonym terminie i lokalizacji. Otrzymujecie go jeszcze przed weselem – około 2/3 miesiące wcześniej) lub Film „Podziękowania dla rodziców” – cena: 0 złotych
(Filmowe podziękowanie dla rodziców które wyświetlane jest w trakcie wesela – niezapomniana i nietuzinkowa opcja dla tych którzy chcą zaskoczyć swoich najbliższych)
c) Filmowanie przygotowań u fryzjera i kosmetyczki – cena: 0 złotych
d) Wywiady i wypowiedzi Waszych gości – cena: 0 złotych
Praca na sprzęcie:

Kamery: Sony A7S , Sony A7RII, Sony A7III, drony Mavic Air
Kamery oraz obiektywy dobieramy wg. Zastanego światła w kościele oraz na sali weselnej.
Obiektywy Sony GMaster, Samyang , Sigma
Zoom H6 (dźwięk z mixera Zespołu/DJ, oraz z ceremonii zaślubin rejestrowany prosto z mikrofonów kościelnych / USC w jakości CD 48 000 hz) + bezprzewodowe rejestratory dźwięku z sali oraz kościoła
Otrzymujecie Państwo:
a) 3 x Personalizowane Pendrive`y z grawerem wykonanym techniką laserową w ozdobnym personalizowanym etui.
b) Film montowany indywidualnie

Cena: 5800 zł

W cenie usługi zawarty jest dojazd do 100 km łącznie, każdy dodatkowy kilometr liczony 1zł/1km)
Film na płycie DVD obniża jakość obrazu, dlatego doradzamy naszym klientom wybór płyt Blue-Ray lub
pendrive`ów.

Pakiet Platinum - czas trwania filmu od 60 do 120 min+minimum 600
zdjęć

W cenie:
a) Film w jakości 4K lub 1080p Full HD
b) Teledysk Ślubny czyli skrót dnia 3-5 min
c) Trailer Filmu
(Film do 2 minut z zapowiedzią Waszego filmu ślubnego – tydzień po weselu!)
d) Film z przygotowań, zaślubin oraz wesela
(Ubieranie Młodych / Przygotowanie do ślubu - Błogosławieństwo - Ceremonia Ślubna/USC - Zabawa na sali
– Oczepiny – Tort)
e) Plener ślubny innego dnia + dodatkowy teledysk
Do 2 operatorów filmujących, lub operator+fotograf
Opcjonalnie - Filmowanie dronem z powietrza
Czas pracy do 2:00 w nocy
Opcjonalnie GRATIS w pakiecie Platinum:
a) Film „Podziękowania dla rodziców” – cena: 0 złotych
(Filmowe podziękowanie dla rodziców które wyświetlane jest w trakcie wesela – niezapomniana i nietuzinkowa opcja dla tych którzy chcą zaskoczyć swoich najbliższych)
b) Filmowanie przygotowań u fryzjera i kosmetyczki – cena: 0 złotych
c) Wywiady i wypowiedzi Waszych gości – cena: 0 złotych
Praca na sprzęcie:
Kamery Sony A7S , Sony A7RII, Sony A7III, Mavic Air
Kamery oraz obiektywy dobieramy wg. Zastanego światła w kościele oraz na sali weselnej.
Obiektywy Sony GMaster, Samyang , Sigma
Zoom H6 (dźwięk z mixera Zespołu/DJ, oraz z ceremonii zaślubin rejestrowany prosto z mikrofonów kościelnych / USC w jakości CD 48 000 hz) + bezprzewodowe rejestratory dźwięku z sali oraz kościoła
Otrzymujecie Państwo:
a) 3 x Personalizowane Pendrive`y z grawerem wykonanym techniką laserową w ozdobnym personalizowanym etui.
b) Film montowany indywidualnie

Cena: 5000 zł

W cenie usługi zawarty jest dojazd do 100 km łącznie, każdy dodatkowy kilometr liczony 1zł/1km)
Film na płycie DVD obniża jakość obrazu, dlatego doradzamy naszym klientom wybór płyt Blue-Ray lub
pendrive`ów.

Pakiet Gold czas trwania filmu od 60 do 120 min+minimum 500 zdjęć

Pakiet najczęściej wybierany przez nowożeńców
W cenie:
a) Film w jakości 4K lub 1080p Full HD
b) Teledysk Ślubny czyli skrót dnia 3-5 min
c) Trailer Filmu
(Film do 2 minut z zapowiedzią Waszego filmu ślubnego – tydzień po weselu!)
d) Film z przygotowań, zaślubin oraz wesela
(Ubieranie Młodych / Przygotowanie do ślubu - Błogosławieństwo - Ceremonia Ślubna/USC - Zabawa na sali
– Oczepiny – Tort)
Do 2 operatorów filmujących, lub operator+fotograf
Opcjonalnie filmowanie dronem z powietrza
(Kościół, sala weselna, domy państwa młodych, elementy architektury miasta, wyjście z kościoła, przyjazd na
sale)
Czas pracy do 2:00 w nocy
Opcjonalnie GRATIS w pakiecie Gold:
a) Filmowanie przygotowań u fryzjera i kosmetyczki – cena: 0 złotych
(Dodatkowe kadry podczas przygotowań panny młodej? Żaden problem, wszystko w cenie)
b) Wywiady i wypowiedzi Waszych gości – cena: 0 złotych
Praca na sprzęcie:
Kamery Sony A7S , Sony A7RII Sony A7III, Mavic Air
Kamery oraz obiektywy dobieramy wg. Zastanego światła w kościele oraz na sali weselnej.
Filmowe obiektywy SonyGMaster, Samyang , Sigma
Zoom H6 (dźwięk z mixera Zespołu/DJ, oraz z ceremonii zaślubin rejestrowany prosto z mikrofonów kościelnych / USC w jakości CD 48 000 hz) + bezprzewodowe rejestratory dźwięku z sali oraz kościoła
Otrzymujecie Państwo:
a) 3 x Personalizowane Pendrive`y z grawerem wykonanym techniką laserową w ozdobnym personalizowanym etui.
b) Film montowany indywidualnie

Cena:4500 zł

W cenie usługi zawarty jest dojazd do 100 km łącznie, każdy dodatkowy kilometr liczony 1zł/1km)
Film na płycie DVD obniża jakość obrazu, dlatego doradzamy naszym klientom wybór płyt Blue-Ray lub
pendrive`ów.

Pakiet Silver czas trwania filmu: od 60 do 90 min+minimum500 zdjęć

W cenie:
a) Film w jakości 4K lub 1080p Full HD
b) Teledysk Ślubny czyli skrót dnia 3-5 min
c) Trailer Filmu
(Film do 2 minut z zapowiedzią Waszego filmu ślubnego – tydzień po weselu!)
d) Film z przygotowań, zaślubin oraz wesela
(Ubieranie Młodych / Przygotowanie do ślubu - Błogosławieństwo - Ceremonia Ślubna/USC - Zabawa na sali
– Oczepiny – Tort)
Do 2 operatorów filmujących lub operator+fotograf
Opcjonalnie filmowanie dronem z powietrza
(Kościół, sala weselna, domy państwa młodych, elementy architektury miasta, wyjście z kościoła, przyjazd na
sale)
Czas pracy do 2:00 w nocy
Opcjonalnie GRATIS w pakiecie Silver:
a) Filmowanie przygotowań u fryzjera i kosmetyczki – cena: 0 złotych
b) Wywiady i wypowiedzi Waszych gości – cena: 0 złotych
raca na sprzęcie:
Kamery Sony A7S , Sony A7RII, Sony A7III, Mavic Air

Kamery oraz obiektywy dobieramy wg. Zastanego światła w kościele oraz na sali weselnej.
Filmowe obiektywy Sony GMaster, Samyang , Sigma
Zoom H6 (dźwięk z mixera Zespołu/DJ, oraz z ceremonii zaślubin rejestrowany prosto z mikrofonów kościelnych / USC w jakości CD 48 000 hz) + bezprzewodowe rejestratory dźwięku z sali oraz kościoła
Otrzymujecie Państwo:
a) 3 x Personalizowane Pendrive`y z grawerem wykonanym techniką laserową w ozdobnym personalizowanym etui.
b) Film montowany indywidualnie

Cena:4000 zł

W cenie usługi zawarty jest dojazd do 100 km łącznie, każdy dodatkowy kilometr liczony 1zł/1km)
Film na płycie DVD obniża jakość obrazu, dlatego doradzamy naszym klientom wybór płyt Blue-Ray lub
pendrive`ów.

Pakiet Brązowy - czas trwania filmu od 45 do 60 min

W cenie:
a) Film w jakości Full HD 1080p
2 operatorów filmujących
Film z przygotowań, zaślubin oraz wesela
(Przygotowania pary młodej - Błogosławieństwo - Ceremonia Ślubna/USC - Zabawa na sali – Oczepiny –
Tort)
Czas pracy do 2:00
raca na sprzęcie:
Kamery Sony A7S , Sony A7RII, Sony A7III, Mavic Air
Kamery oraz obiektywy dobieramy wg. Zastanego światła w kościele oraz na sali weselnej.
Filmowe obiektywy Sony GMaster, Samyang , Sigma
Zoom H6 (dźwięk z mixera Zespołu/DJ, oraz z ceremonii zaślubin rejestrowany prosto z mikrofonów kościelnych / USC w jakości CD 48 000 hz) + bezprzewodowe rejestratory dźwięku z sali oraz kościoła
Otrzymujecie Państwo:
a) 1 x Personalizowany Pendrive z grawerem wykonanym techniką laserową w ozdobnym personalizowanym
etui.
b) Film montowany indywidualnie

Cena:3500 zł

W cenie usługi zawarty jest dojazd do 100 km łącznie, każdy dodatkowy kilometr liczony 1zł/1km)
Film na płycie DVD obniża jakość obrazu, dlatego doradzamy naszym klientom wybór płyt Blue-Ray lub
pendrive`ów.

Pakiet Biały czas trwania filmu do 45 min

W cenie:
a) Film w jakości Full HD 1080p
1 operator filmujący
b) Film z zaślubin oraz wesela
(Ceremonia Ślubna/USC - Zabawa na sali – Oczepiny – Tort)
Czas pracy do 2:00
Praca na sprzęcie:
raca na sprzęcie:
Kamery Sony A7S , Sony A7RII, Sony A7III, Mavic Air
Kamery oraz obiektywy dobieramy wg. Zastanego światła w kościele oraz na sali weselnej.
Filmowe obiektywy Sony GMaster, Samyang , Sigma
Zoom H6 (dźwięk z mixera Zespołu/DJ, oraz z ceremonii zaślubin rejestrowany prosto z mikrofonów kościelnych / USC w jakości CD 48 000 hz) + bezprzewodowe rejestratory dźwięku z sali oraz kościoła

Otrzymujecie Państwo:
a) 3 x Personalizowane Pendrive`y z grawerem wykonanym techniką laserową w ozdobnym personalizowanym etui.
b) Film montowany indywidualnie

Cena: 3000 zł

W cenie usługi zawarty jest dojazd do 100 km łącznie, każdy dodatkowy kilometr liczony 1zł/1km)
Film na płycie DVD obniża jakość obrazu, dlatego doradzamy naszym klientom wybór płyt Blue-Ray lub
pendrive`ów.

Pakiet Mini czas trwania filmu do 30 min

W cenie:
a Film w jakości Full HD 1080p
1 operator filmujący
Film z zaślubin oraz wesela
(Ceremonia Ślubna/USC - Zabawa na sali - Tort)
Czas pracy do 22:00
Film zawiera najważniejsze momenty z dnia ślubu przedstawione w krótkiej, dynamicznej i emocjonalnej
formie
Praca na sprzęcie:
Kamery Sony A7S , Sony A7RII, Sony A7III, Mavic Air
Kamery oraz obiektywy dobieramy wg. Zastanego światła w kościele oraz na sali weselnej.
Filmowe obiektywy Sony GMaster, Samyang , Sigma
Zoom H6 (dźwięk z mixera Zespołu/DJ, oraz z ceremonii zaślubin rejestrowany prosto z mikrofonów kościelnych / USC w jakości CD 48 000 hz) + bezprzewodowe rejestratory dźwięku z sali oraz kościoła
Otrzymujecie Państwo:
a) 3 x Personalizowane Pendrive`y z grawerem wykonanym techniką laserową w ozdobnym personalizowanym etui.
b) Film montowany indywidualnie

Cena: 2500 zł

W cenie usługi zawarty jest dojazd do 100 km łącznie, każdy dodatkowy kilometr liczony 1zł/1km)
Film na płycie DVD obniża jakość obrazu, dlatego doradzamy naszym klientom wybór płyt Blue-Ray lub
pendrive`ów.
Wszystkie pakiety możecie rozbudować!
1. FILMOWANIE U FRYZJERA: 250 zł
2. FILMOWANIE U KOSMETYCZKI / MAKIJAŻYSTKI: 250 zł
3. FILMOWANIE W PLENERZE (Dodatkowy film ślubny)
§ W INNYM TERMINIE:
1 dzień zdjęciowy do 8 h/dzień, 1 operator, reżyserowany teledysk w miejsce skrótu filmu: od 1200zł
(cena uzależniona od scenariusza i lokacji)
§ 2 dni zdjęciowe z noclegiem do 8 h/dzień, 2 operatorów, reżyserowany teledysk w miejsce skrótu filmu: od
2500zł
(cena uzależniona od scenariusza i lokacji)
§ 3 dni zdjęciowe z noclegiem do 8/h dzień, 2 operatorów, scenariusz, reżyserowany teledysk w miejsce skrótu filmu:
3000 zł + dojazd
§ Plener zagraniczny 2 do 5 dni zdjęciowych – cena ustalana indywidualnie
4. DRON
§ Filmowanie domu młodych oraz kościoła z powietrza (poza dniem ślubu): 500 zł
§ Filmowanie w dniu ślubu: 400 zł

§ Filmowanie w dniu ślubu domu młodych oraz kościoła z powietrza + wyjście z kościoła i przyjazd na sale:
800 zł
5. POPRAWINY
§ Długość filmu 30 minut, 2 operatorów, czas pracy 3 godziny: 800 zł
§ Długość filmu 60 minut, 3 operatorów, czas pracy do 4 godzin,
6. WYWIADY Z GOŚĆMI / WYPOWIEDZI / ŻYCZENIA: 150 zł
7. FILM NARZECZEŃSKI: od 800 zł
8. DŁUŻSZY FILM: dodatkowe 30 min: 500 zł (czas pracy 45 min dłuższy)
9. PERSONALIZOWANY PENDRIVE WRAZ Z PERSONALIZOWANYM OZDOBNYM ETUI - 100 zł
§ zgranie filmu na dowolny pendrive dostarczony przez Was gratis!
10. DODATKOWE PUDEŁKO Na PENDRIVE : 50 zł
11. VIDEO ZAPROSZENIE DLA GOŚCI: 500 zł
12. PODZIĘKOWANIA DLA RODZICÓW
• Film ok. 3 min, 1 operator, czas pracy 1 dzień do 8 h - 800 zł
• Film 3-5 min, 2 operatorów czas pracy 1 dzień do 8 h - 1500 zł
• Film ok. 30 sek, nagrane podczas wesela – GRATIS.
• Uwaga; każde 10 min zmontowanego filmu ślubnego poza ustalony czas +350 zł
PRZY WYBORZE KILKU DODATKOWYCH WARIANTÓW OPCJONALNYCH – RABATY DO 10%
Jestesmy otwarci na Wasze sugestie i oczekiwania
www.fotogramwesele.pl,
wesele@weselefotogram.pl
Andrzej tel: 508 322 277
Ignacy tel: 512 208 860

