
Oferta 2023 filmslubny.eu  

Moje filmy są ciekawe, dynamiczne,
bez dłużyzn, naturalne, ponadczasowe.
Długość filmu od 25 do 120 minut, oraz
osobny teledysk 5 minut.

     W filmie znajdziecie dużo teledysków,
starannie przemyślane ujęcia, pięknie
nagrany naturalny dźwięk.

Scenariusz filmu:

- teledysk z przygotowań
- błogosławieństwo
- teledysk powitanie gości przed kościołem
- skrót z kazania
- przysięga całość
- teledysk życzenia 
- teledysk powitanie przed salą
- pierwszy toast
- pierwszy taniec
- najciekawsze zabawy taneczne
- wywiady z gośćmi
- podziękowania dla rodziców
- teledysk tort
- oczepiny
- teledysk skrót najważniejszych wydarzeń dnia ślubu



Pakiet Luxury 

Pakiet Deluxe 

Pakiet Collection

2700 zł.
  Filmowanie ślubu od powitania gości i Pary Młodej przed kościołem, 
wesele do końca oczepin. Film od 25 do 90 minut + teledysk

3200 zł.
  Filmowanie od przygotowań Pana Młodego i Panny Młodej w
domu rodzinnym, błogosławie.ństwo rodziców, ślub, wesele do
końca oczepin. Film od 30 do 100 minut + teledysk skrót

3600 zł.
  Filmowanie od przygotowań Pana Młodego i Panny 
Młodej w domu rodzinnym, błogosławieństwo rodziców,
ślub, wesele do końca oczepin. 
Film 30-120 minut + teledysk skrót
Sesja ślubna innego dnia, teledysk z pleneru, dron

Zapraszam. 10 lat doświadczenia, pisemna gwarancja jakości.
Płatność przy odbiorze filmu, 2 - 3 miesiące po ślubie.
https://filmslubny.eu  tel. 501307789  e-mail: piotrdiszer@wp.pl

W każdym pakiecie:
- jednoczesne filmowanie czterema bezlusterkowcami 4K Sony / Panasonic, unikalne
ujęcia z różnych perspektyw, zawansowane gimbale - piękne kadry bez poruszeń
- stereofoniczny czytelny dźwięk nagrywany osobnym rejestratorem i mikrofonami
- ujęcia z drona, kamerka GoPro do auta ślubnego
- dyskretny styl pracy, bez stresowania Pary Młodej, naturalny reportaż
- film Full HD na pendrive 3.0 w eleganckim albumie z ekoskóry ze zdjęciem ślubnym

Dodatki: drugi operator kamery 600 zł, operator drona 900 zł. 
Pakiet foto-wideo od 7000 zł. 



Fotografia - Pakiet Basic

Fotografia - Pakiet Exclusive  

2500 zł.
  Reportaż fotogtaficzny: ceremononia, życzenia, 
weesele do końca oczepin
400 zdjęć wyselekcjonowanych oraz edytowanych dołaczonych
na pendrive z filmem
30 zdjęć drukowanych w formacie 13x18 w drewnianym 
pudełeczku

4000 zł.
 Przygotowania w domu Pana Młodego i Panny Młodej
Błogosławieństwo rodziców
 Slub i życzenia
Wesele do końca oczepin
Sesja ślubna tego samego dnia
600 wyselekcjonowanych edytowalnych zdjęć
dołączonych na pendrive z filmem
100 zdjęć w formacie 13x18 w drewnianym pudełeczku

Portfolio fotograficzne:
https://iwandowski.com
https://justynafotografie.com

Fotoksiążka

Sesja fotograficzna poślubna
800 zł.
Sesja plenerowa w innym dniu niż dzień ślubu, na którą
składa się około 30-40 fotografii ułożonych w historię.
Fotografie z drona

900 zł. 
Format 30 x 30  Cały reportaż z dnia slubu i sesji poslubnej


