Załącznik nr 1

Pakiet Basic to najmniej rozbudowana opcja naszej wideorelacji/filmu dla Par, która zawiera jednocześnie wszelkie
najważniejsze dla Was tego dnia chwile bez nadwyrężania Waszego
budżetu. W tym pakiecie otrzymacie Państwo 60min filmu
ślubnego wraz ze zwiastunem/teledyskiem oraz nasze pełne
zaangażowanie ich przy realizacji.

Oferta filmu ślubnego na sezon 2017 i 2018r.

Pakiet Film Basic
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

2 operatorów podczas całej realizacji
12h czasu pracy, choć jeśli zajdzie taka potrzeba zostaniemy odpowiednio dłużej
Nagrania wszystkiego czego oczekuje Para młoda,
Plener w dniu ślubu
2-3 minutowy zwiastun ślubny lub teledysk
Film długości 60minut (dopytaj o inną długość filmu)
3x nośnik-pendrive w drewnie z grawerem (Wyższa jakość filmu, znacznie lepsza niż tradycyjne nośniki dvd
czy blu-ray)
Stabilizator obrazu, slider, dodatkowe własne oświetlenie, rejestratory dźwięków audio
Nagrania techniką DSLR z bardzo jasną optyką. Jakość filmu to FullHD
Możliwość wyboru podkładu muzycznego
Przekazanie gotowego filmu do 90 dni

3500zł

Sprawdź rabat terminowy
Dodatkowe opcje do pakietu:
●

●
●

●

Plener, poprawiny, wyjazd, każdy kolejny dzień zdjęciowy: dni pon-pt (wyjątek niedziela-dzień poprawin),
8-12h pracy, cena obejmuje obsługę 2 osób, fotografię i nagrania do filmu, ujęcia z powietrza (jeśli
zdecydują się Państwo na nie do całego filmu)
600zł
Ujęcia lotnicze (filmowanie dronem DJI inspire one)
500zł
Montaż klipu plenerowego w formie teledysku, podziękowań dla rodziców lub zaproszeń w formie wideo,
5-10min
600zł
Fotografia – szczegóły oferty fotograficznej opisane poniżej
2000zł
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Pakiet Standard oprócz dłuższego filmu i zwiastuna daje nam
możliwość poszerzenia horyzontów o plener i ujęcia z powietrza,
dodatkową sesję fotograficzną w naszym studiu oraz możliwość
delikatnej ingerencji w post-produkcję filmu. Jest to idealne
rozwiązanie dla Par, które chcą ten dzień widzieć z większej
perspektywy

Oferta filmu ślubnego na sezon 2017 i 2018r.

Pakiet Film Standard
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

2 operatorów podczas całej realizacji
12h czasu pracy, choć jeśli zajdzie taka potrzeba zostaniemy odpowiednio dłużej
Nagrania wszystkiego czego oczekuje Para młoda,
2-3 minutowy zwiastun ślubny lub teledysk
Film długości 90minut (dopytaj o inną długość filmu)
Plener/poprawiny/wyjazd – w dowolny dzień zdjęciowy: dni pon-pt (wyjątek niedziela-dzień poprawin), 812h pracy, cena obejmuje obsługę 2 osób, fotografię oraz nagrania do filmu, ujęcia z powietrza
Ujęcia lotnicze (filmowanie dronem DJI inspire one)
Sesja 4h foto-video w naszym studiu w Łodzi - gratis
3x nośnik-pendrive w drewnie z grawerem (Wyższa jakość filmu, znacznie lepsza niż tradycyjne nośniki dvd
czy blu-ray)
Stabilizator obrazu, slider, dodatkowe własne oświetlenie, rejestratory dźwięków audio
Nagrania techniką DSLR z bardzo jasną optyką. Jakość filmu to FullHD
Możliwość wyboru podkładu muzycznego
Możliwość wprowadzenia kilku poprawek
Przekazanie gotowego filmu do 60 dni

4800zł

Sprawdź rabat terminowy
Dodatkowe opcje do pakietu:
●

●

Montaż klipu plenerowego w formie teledysku, podziękowań dla rodziców lub zaproszeń w formie wideo,
5-10min
600zł
Fotografia – szczegóły oferty fotograficznej opisane poniżej
2000zł
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Pakiet Premium to opcja dla wymagających Par, które chcą mieć
pełną kontrolę nad swoim filmem ślubnym. Opcja rozszerza nam
standardowy pakiet o dodatkowego operatora kamery, znacznie
większy czas na realizację materiału, ujęcia z powietrza wraz z
plenerem ślubnym oraz niezapomniane sesje fotograficzną w
naszym studiu. Użyty sprzęt jak i jakość materiału jest tu dobierana
indywidualnie do Państwa potrzeb.

Oferta filmu ślubnego na sezon 2017 i 2018r.

Pakiet Film Premium
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

3 operatorów podczas całej realizacji
12-24h czasu pracy, z możliwością nagrywania w przeddzień ceremonii np. poprawin, lub dnia następnego
poprawin
Nagrania wszystkiego czego oczekuje Para młoda,
2-3 minutowy zwiastun ślubny lub teledysk
Film wybranej długości
Plener/poprawiny/wyjazd – w dowolny dzień zdjęciowy: dni pon-pt (wyjątek niedziela-dzień poprawin), 812h pracy, cena obejmuje obsługę 2 osób, fotografię oraz nagrania do filmu, ujęcia z powietrza
Klip plenerowy w formie teledysku/podziękowań dla rodziców lub zaproszeń w formie wideo, 5-10min
Ujęcia lotnicze (filmowanie dronem DJI Inspire one)
Całodniowa sesja foto-video w naszym studiu w Łodzi - gratis
3x nośnik-pendrive w drewnie z grawerem (Wyższa jakość filmu, znacznie lepsza niż tradycyjne nośniki dvd
czy blu-ray)
Stabilizator elektroniczny obrazu, slider, dodatkowe własne oświetlenie, rejestratory dźwięków audio
Nagrania techniką DSLR z bardzo jasną optyką. Jakość filmu to FullHD/4k
Możliwość wyboru podkładu muzycznego
Przekazanie gotowego filmu do 60 dni

6500zł

Sprawdź rabat terminowy
Dodatkowe opcje do pakietu:
●

Fotografia – szczegóły oferty fotograficznej opisane poniżej
2000zł

●

Indywidualne rozbudowanie pakietu filmowego oraz fotografi
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Oferta fotografii ślubnej na sezon 2017 i 2018r.

Pakiet Fotograficzny
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Profesjonalna obsługa fotografa
12h czasu pracy
Fotografowanie wszystkiego czego oczekuje Para młoda,
Sesja foto w naszym studiu w Łodzi (tylko do pakietów Standard i Premium)
Nielimitowane zdjęcia z całego dnia (minimum 300sztuk w wersji cyfrowej)
Foto-album lub foto-książka z dużymi zdjęciami, wydrukowanymi w ilości co najmniej 50 sztuk
Każde dodatkowe wydrukowane materiały foto np. dla rodziców lub przyjaciół to koszt samych materiałów
Obróbka graficzna wszystkich zdjęć oraz retusz zdjęć do wydruku
Internetowa galeria ze zdjęciami do wyboru przed wydrukiem

2200zł

Dodatkowe opcje do pakietu:
●

●

Plener/sesja narzeczeńska – w dowolnym dniu w tygodniu, obsługa 2 osób (przy wykupieniu pleneru do
filmowania w cenie)
(Przy wykupieniu pleneru do filmowania w cenie)
W innym przypadku 600zł
Indywidualne projekty fotograficzne
Ustal z nami cenę
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Oferta film&foto na sezon 2017 i 2018r.

Na wszystkie terminy i pakiety filmowe (nie dotyczy fotografii)
od 1 listopada do 30 kwietnia przysługuje rabat aż

15%

Koszty dodatkowe:
●

●

Transport
1zł/km liczone od Łodzi do miejsca docelowego. Przykład: 100km od Łodzi na mapie do miejsca
docelowego=100zł
(dojazd do 50km w cenie)
Nocleg
150-200zł – jeden nocleg dla 2/3 osób (tylko gdy odległość od Łodzi jest większa niż 100km)
300-400zł – dwa noclegi dla 2/3 osób (tylko gdy odległość od Łodzi jest większa niż 200km)
Nocleg zapewniony przez Was – szczegóły do ustalenia

Wystawiamy Faktury VAT
Nieraz sytuacja wymaga aby zostać i nagrać coś wartego uwagi, wiec oczywiście robimy wszystko aby film
wyszedł najlepiej jak to możliwe. Zależy nam na tym i to jest priorytetem. Można powiedzieć więc, że jeśli zajdzie
potrzeba to oczywiście nagramy wszystko czego się od nas oczekuje i jednocześnie staramy się, aby film był inny niż
wszystkie a przez to wyjątkowy. Dodatkowo podejmujemy się realizacji indywidualnych, plenerowych i
wyjazdowych, studyjnych, które często są pomijane, a jeżeli zależy komuś na naprawdę fajnej pamiątce to warto
czasem przemyśleć taki dodatek.
Z chęcią doradzimy, odpowiemy na wszelkie pytania i rozwiejemy wątpliwości jeśli jeszcze takie Państwo
mają :-)
Z poważaniem
Zespół skynetic
504 282 990
skynetic@skynetic.pl
www.skynetic.pl
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