Filmowanie Ślubne
www.nanistudio.pl
tel: 602-581-675

Pakiet 1
Reportaż od Kościoła do końca pierwszego bloku
tanecznego
1 operator
Film w formie teledysku, w jakości Full Hd
Długość filmu - ok. 20 min
Dvd / Blu-Ray lub pendrive

Cena: 3100zł

Pakiet 2
Reportaż od Kościoła do godz. 1:00
1 operator
Film w jakości Full Hd
Długość filmu - ok. 60-70min
Mini - sesja filmowa plenerowa w tym samym dniu
1 teledysk podsumowujący
Dvd / Blu - Ray lub pendrive

Cena: 4190zł

Pakiet 3
Reportaż od Przygotowań do godz. 1:00
1 operator
Film w jakości Full Hd
Długość filmu - ok. 80-90min
Mini - sesja filmowa plenerowa w tym samym dniu
Spontaniczne wywiady z gośćmi weselnymi (Go-pro)
1 teledysk podsumowujący
Dvd / Blu - Ray lub pendrive

Cena: 4690zł

Pakiet 4
Reportaż od Przygotowań do godz. 1:00
2 operatorów
Film w jakości Full Hd
Długość filmu - ok. 90-100min
Mini-sesja filmowa plenerowa w tym samym dniu
Kamera (Go-Pro) w samochodzie Pary Młodej
Spontaniczne wywiady z gośćmi weselnymi (Go-pro)
1 teledysk podsumowujący
Dvd / Blu-Ray lub pendrive

Cena: 5690zł

Pakiet 5
Reportaż od Przygotowań do godz. 1:00
2 operatorów
Film w jakości Full Hd
Długość filmu - ok. 100-120min
ujęcia z drona - z lotu ptaka
Mini-sesja filmowa plenerowa w tym samym dniu
Kamera (Go-Pro) w samochodzie Pary Młodej
Spontaniczne wywiady z gośćmi weselnymi (Go-pro)
1 teledysk podsumowujący
Dvd / Blu-Ray lub pendrive

Cena: 6390zł

Opcje dodatkowe:
(Każdą poniższą opcję można dodać do każdego z powyższych pakietów)

Klip „coming soon”

>> kliknij tutaj <<

Klip "mannequin challenge" >>kliknij tutaj<<
Sesja filmowa plenerowa

>>kliknij tutaj<<

700zł
500zł
1200zł

Video-podziękowania dla Rodziców (klip)
- wraz z wyświetleniem klipu w Dniu Ślubu >>kliknij tutaj<<

1600zł

Budka - slowmotion (klip) >>kliknij tutaj<<

1600zł

Ujęcia z drona

800zł

Ujęcia z go-pro w samochodzie Pary Młodej

100zł

Ujęcia z go-pro do wywiadów z gośćmi weselnymi

100zł

Ujęcia z makijażu i fryzury Panny Młodej

500zł

Wykup całości materiału źródłowego

1500zł

Film w jakości 4K

2000zł

Dodatkowe informacje:
Każdy gotowy film, który otrzymuje Para Młoda jest w jakości FULL HD, lub za dopłatą w 4K. Dźwięk nagrywany jest
zewnętrznymi rejestratorami dźwięku, podpinanymi bezpośrednio pod głośniki kościelne i do miksera Zespołu/DJ’a, co
pozwala otrzymać stały dźwięk o doskonałych parametrach. Film nagrany na płycie DVD/Blu-Ray, czy na pendrive
opakowanym w eleganckie pudełko - do wyboru przez Parę Młodą.
Rezerwacja terminu następuje w momencie podpisania umowy i wpłaty 30% zadatku. Pozostała kwota wpłacana jest w
dniu ślubu gotówką. Czas oczekiwania na gotowy film to 4 miesięce.
Plenerowe sesje filmowe wykonujemy w ciągu tygodnia od poniedziałku do piątku. Dojazd na sesję plenerową gratis do
30 km od Żnina. Powyżej tej odległości płatny 0,80zł/1km.
Informujemy, że przesłanie oferty nie oznacza rezerwacji terminu. Przesłana oferta jest aktualna przez 30 dni.
Posiadamy upoważnienie Kurii Toruńskiej na filmowanie w obiektach sakralnych.
Ujęcia z drona – film „z lotu ptaka” realizowany sterowanym kopterem. Jeśli warunki pogodowe nie będą sprzyjały lub
nie uzyskamy zgody na lot w danym miejscu, nie będzie można wykonać ujęć z drona.
Wywiady z Gośćmi Weselnymi, którzy otrzymują kamerę w trakcie Przyjęcia Weselnego, służącą im do spontanicznych
nagrań pozdrowień i życzeń dla Pary Młodej.
Filmowanie przygotowań Pary Młodej – na dwie godziny przed Ceremonią Ślubu. Nagrania obejmują ubieranie się Pary
Młodej i błogosławieństwo Rodziców.
Budka - SLOW MOTION – jest to rozszerzenie zabawy w fotobudce, która sprawi jeszcze większą rozrywkę dla Gości
Weselnych. Efektem jest krótki klip przedstawiający zabawę i emocje uczestników w zwolnionym tempie!
Mini-plener filmowy – realizowany jest z Parą najczęściej po pierwszym bloku tanecznym. Trwa on ok. 10-15 min. Polega
na wykonaniu kilku romantycznych ujęć filmowych z Parą Młodą na tle zieleni, na tarasie, czy w ogrodzie, w zależności
w jakim miejscu się znajdujemy.

tel.: 602 581 675
www.nanistudio.pl
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Współpracujemy z:

www.sunsetstory.pl

