Záznam zo svadby - cenník
platný od 1.7.2012

Čo od nás dostanete:
3x DVD komplet (štandardné rozlíšenie - SD) + obal + potlač
1x BluRay (vysoké rozlíšenie - HD) + obal + potlač
svadobný videoklip v HD v elektronickej forme (USB, e-mail, vimeo.com)
videopozvánku v HD v elektronickej forme1

1. Štandard
Jeden kameraman počas svadobného dňa. Záznam začína zvyčajne obliekaním nevesty alebo
fotografovaním.
Cena: 390,- € + doprava 0,20€/km
2. Klasik
Jeden kameraman ako vo verzii Štandard + natočenie videoklipu/videopozvánky pred svadbou (námet,
prostredie a čas natáčania prispôsobíme vašim nápadom).
Cena: 460,- € + doprava 0,20€/km
3. Extra
Jeden kameraman + natočenie videoklipu ako vo verzii Klasik. Priebeh svadobného dňa však natáčame
od skorého rána (príprava, u kaderníčky...)
Cena: 520,- € + doprava 0,20€/km
4. Multicam štandard
Všetky dôležité momenty ako napr. svadobný obrad, prvý novomanželský tanec, začepčenie nevesty
natáčame viacerými kamerami, takže vo výslednom zostrihu uvidíte iba tie najlepšie zábery z rôznych
pohľadov. Samotný záznam realizujú dvaja kameramani, pričom jeden začína od rána u nevesty
(kaderníčka, prípravy...) a druhý u ženícha. Po mladomanželskom tanci ostáva na svadobnej hostine už
iba jeden kameraman.
Cena: 590,- € + doprava 0,20€/km
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5. Multicam klasik
Dvaja kameramani ako vo verzii Multicam štandard + natočenie videoklipu/videopozvánky.
Cena: 660,- € + doprava 0,20€/km
6. Multicam extra
Dvaja kameramani + natočenie videoklipu ako vo verzii Multicam klasik. Obaja kameramani však
ostávajú až do konca. Počas obradov, mladomanželského tanca a iných častí slávnosti používame aj
ďalšie kamery na statívoch, vďaka čomu na vašom zázname nebude chýbať ani jedna dôležitá chvíľa
vašej svadby.
Cena: 730,- € + doprava 0,20€/km
7. Individual
Každý z nás je iný. Každý má iné potreby. A tak sa aj my vieme plne prispôsobiť akýmkoľvek vašim
požiadavkám, nech by boli akokoľvek netradičné. Rôzne prostredia, netradičné miesta, nečakané
nápady. Taktiež vám vieme ponúknuť niektoré technické vylepšenia, ako napríklad snímanie viacerými
kamerami s možnosťou živého televízneho strihu. Takto spracovaný obraz môžete počas svadby
premietať na plátna, veľkoplošné obrazovky, či prenášať cez Internet pre tých, ktorí sa vašej veľkej
chvíle nemôžu zúčastniť osobne. Možností je mnoho. A my pre vás radi vyberieme tú správnu
Cena: individuálne podľa požiadaviek

Ukážky našej práce si môžete pozrieť na Internete:

Svadobné klipy:
http://vimeo.com/channels/svadobnyklip

Hudobné videoklipy:
http://vimeo.com/channels/hudobneklipy

Viackamerové záznamy a živé prenosy:
http://vimeo.com/channels/ms2011
http://vimeo.com/channels/kalapdolu
http://vimeo.com/17078307
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