
Oferta Filmowanie Ślubu i Wesela

U nas Full HD to Full HD ! Dźwięk to bardzo dobry Dźwięk !

Filmujemy dwiema kamerami Full HD Sony XDCAM EX1 i Sony XDCAM EX3. Proszę nie mylić 
Full HD z HDV. Kamery HDV mają niższą rozdzielczość. Jeśli ktoś Państwu obiecuje jakość Full 
HD na dysku Blu-ray i kręci kamerą HDV, to was po prostu oszukuje. Nie jest prawdą, że to jest to 
samo. Dlatego kanał Discovery HD przyjmuje 100% materiałów do emisji z naszych kamer, a z 
kamer HDV nie. Wasze nowe telewizory obsługują Full HD, czyli 1920x1080.

PAKIET – „WSZYSTKO, CO NAJLEPSZE” – Cena 3100 zł

W skład pakietu wchodzą:

– przygotowanie wspomnieniowej czołówki filmu na podstawie dostarczonych zdjęć z 
młodości

– jeśli warunki pozwolą, wywiady z gośćmi o nowożeńcach (filmowane jedną kamerą 
full HD z udziałem dźwiękowca i użyciem zestawu mikrofonu z mikserem dla 
zapewnienia najwyższej jakości dźwięku)

– filmowanie jazdy do- lub z kościoła
– filmowanie dwiema kamerami Full HD przygotowań do ślubu
– filmowanie ślubu dwiema kamerami Full HD i w razie potrzeby, dla lepszej jakości 

dźwięku, użycie mikrofonów bezprzewodowych, lub mini-mikrofonów tzw. 
mikroportów

– filmowanie zabawy weselnej dwiema kamerami Full HD. Użycie dodatkowych 
mikrofonów dla wyższej jakości dźwięków.

– TYLKO W TYM PAKIECIE: jedna z kamer użyta z systemem stabilizacji obrazu 
steadicam, lub umieszczona na kranie kamerowym do filmowania zabawy z góry w 
dużej sali. 

Montaż:
– STARANNY MONTAŻ JAKOŚCI FILMOWEJ! Przygotowanie do 110 min. 

zmontowanego materiału Full HD z odpowiednio dobranym podkładem muzycznym.
– przygotowanie jednego zestawu Blu-ray i dwóch zestawów DVD z nadrukiem na 

płytach i okładkach zaprojektowany indywidualnie ze zmontowanych ujęć ślubno-
weselnych

Na specjalne życzenie nowożeńców i za dodatkową opłatą:
– filmowanie sesji fotograficznej w innym dniu
– filmowa sesja wyjazdowa do innych krajów

Dodatkowe informacje:
– filmujemy do godz 1.00 w nocy
– dojazd w promieniu 20 km od Warszawy gratis, dalej koszty dojazdu pokrywane przez 

zamawiającego
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