Anexa

PREȚURI SERVICII

Pachet nuntă
BASIC – 1250
•
•
•
•

•
•

•
•

euro

1 fotograf
1 videograf filmare full HD
echipamente foto - video de ultimă generație
disponibilitate - prezența la cununia civilă în ziua evenimentului, biserică,
ședința foto - video, restaurant/salon până la ora stabilită în contract.
maxim 1000 fotografii prelucrare integrală a tuturor fotografiilor.
ședință foto - video cu mirii în ziua nunții într-o locație aleasă de comun
acord
montaj video profesional full HD cu filmarea evenimentului integral.
pozele si filmarea evenimentului pe memory stick în cutie personalizată.

PREMIUM- 1450
•
•
•

•
•

•

•
•

euro

1 fotograf
1 videograf filmare full HD
disponibilitate tot evenimentul - prezența la cununia civilă în ziua
evenimentului, obiceiuri, biserică, ședința foto - video, restaurant/salon până
la ora stabilita în contract.
peste 1000 de fotografii-prelucrare integrală a tuturor fotografiilor.
Ședința foto - video TRASH THE DRESS cu mirii în altă zi într-o locație aleasă
de comun acord
montaj video profesional full HD cu momentele importante ale evenimentului
45-60min
sau
montaj video profesional full HD cu filmarea evenimentului integral 3-4 ore
videoclip nuntă LOVE - Save the date montaj - editare profesională
echipamente foto - video de ultimă generație
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•

•

1 stick de memorie cu toate pozele și filmarea integrala a nunții pe stick de
memorie în cutie personalizată
1 album foto lux hârtie metalică – 30x30cm cu maxim 20 deschideri

GOLD - 1700
•
•
•
•

•
•

•

•
•
•
•

•

•
•

euro

1 fotograf
2 videograf
filmare full HD tot evenimentul
disponibilitate tot evenimentul - prezența la cununia civilă în ziua
evenimentului, obiceiuri, biserică, ședința foto - video, restaurant/salon până
la ora stabilita în contract.
peste 1000 de fotografii-prelucrare integrală a tuturor fotografiilor.
Ședinta foto - video TRASH THE DRESS cu mirii în altă zi intr-o locație aleasă
de comun acord
montaj video profesional cu momentele importante ale evenimentului 4560min
montaj video profesional cu filmarea evenimentului integral 3-4 ore
videoclip nuntă LOVE - Save the date montaj - editare profesională
echipamente foto - video de ultimă generație

filmare cu drona DJI Phantom 4PRO în ziua nunții (biserică, acasă și
ședința foto-video TRASH THE DRESS)
1 stick de memorie cu toate pozele și filmarea integrala a nunții în cutie
personalizată
1 album foto lux hârtie metalică – 30x40cm cu maxim 20 deschideri
1 album foto lux hârtie metalică – 20x 30cm cu maxim 20 deschideri pentru
nași
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LA CERERE
•

Filmare 4K întreg evenimentul (pentru pachetele Basic si Premium)- 100

euro
•

Ședinta foto LOVE cu mirii în altă zi intr-o locație aleasă de comun

•

acord(pentru pachetul Basic) - 150 euro
1 album foto lux hârtie metalică – 30x40cm cu maxim 20 deschideri - 200

euro
•

Copie filmare pe stick de memorie (miri și nași) cutie personalizată - 50

euro
•

Transferul tuturor fotografiilor și filmarea integrală a nunții pe HDD extern

•

personal - Gratuit
Copertă album foto lux din piele naturală - 150

•

album foto-carte pentru nași 20 x 30cm - 100 euro

•

•

•

euro

filmare cu drona DJI Phantom 4PRO în ziua nunții (biserică, acasă și
ședința foto-video TRASH THE DRESS) - 250 euro
pentru fiecare fotograf și/sau videograf în plus se percepe o taxă
de 500 euro

predarea materialului în 14 zile de la data evenimentului 200
euro
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