
Jesteśmy z Państwem od przygotowań w godzinach porannych
(kosmetyczka, fryzjer, dekoracje, strojenie na sali weselnej)
do godz. 2:00 w nocy. Sesja plenerowa w odrębnym dniu w
wybranym przez Was miejscu w Polsce lub za granicą.
Pakiet zawiera usługę reportażu ślubnego foto i video. 

W  ramach reportażu video otrzymujecie od nas:
- 3 komplety  tradycyjnego filmu BluRay Full HD plus 1 DVD (każdy 180 min) w etui Exclusive- 3 komplety  tradycyjnego filmu BluRay Full HD plus 1 DVD (każdy 180 min) w etui Exclusive

- teledysk ślubny (około 4-7min) na prestiżowej karcie pendrive oraz online
- nowoczesny film ślubny  Full HD lub 4K ok. 45 min na pendrive z serii Exclusive oraz online z hasłem

-- muzyka z licencją, stabilizacja glidecam, osmo+ , edelkrone jazda kamerowa, 
dźwięk zewnętrzny rejestrator zoom h5 plus mikrofony, drone DJI Phantom  4 z kamerą 4 K
- teledysk na podziękowania dla rodziców z wyświetleniem w dniu ślubu za pomocą projektora

-ujęcia z drona w pakiecie w dniu ślubu i plenerze

W ramach reportażu fotograficznego otrzymujecie od nas:W ramach reportażu fotograficznego otrzymujecie od nas:
-ekskluzywna fotoksiążka 36 stron format A4 panorama w twardej oprawie, papier foto - indywidualny projekt

- album Exclusive drewniana oprawa lub skóra włoska produkcja (40 stron 33 x 33, zdjęcia od A4, po dyptyki , tryptyki)
- album fotograficzny dla rodziców 40 dużych fotografii 15cm X 21 cm - 2 sztuki
- 1000 -1400  obrobionych kolorystycznie zdjęć na płytach z dnia ślubu 
- studio z gadżetami na wesoło (broda, wąsy, okulary, melonik)  
-wydruk do 50 zdjęc w dniu ślubu Pary Młodej dla gości w cenie

- zdjęcia na pendrive z sesji plenerowej - zdjęcia na pendrive z sesji plenerowej 
- galeria online zabezpieczona hasłem 3 miesiące ok 400 wyselekcjonowanych fotografii w tym również na pendrive

- prezentacja save the date czyli  multimedialne zaproszenie ślubne

Sesja plenerowa w odrębnym dniu do 7 h. Wyjazd jednodniowy na sesję plenerową zagraniczną  lub w Polsce w dowolnym miejscu
Pokrywacie jedynie koszty dojazdu (samolot lub paliwo na sesję np. w góry ) i ewentualny nocleg. 

Dojazd w dniu ślubu gratis w całym kraju.
Teledysk ślubny powstaje z fragmentów nagranych w trakcie przygotowań, ślubu, zabawy. i pleneru

2 operatorów (kamera, lustrzanka ) + fotograf2 operatorów (kamera, lustrzanka ) + fotograf

Album oraz etui na płyty w pakiecie Exclusive:
Ręcznie wykonany, ozdobny album i etui na zdjęcia z serii Exclusive.

Okładka albumu i etui powstała z włoskiej skóry ekologicznej najwyższej jakości lub drewno do wyboru 
Charakteru dopełniają ozdobne śruby spinające grzbiet oraz głębokie tłoczenie o tematyce okolicznościowej.

                        Cena - 8000 zł

+48 502 491 857 - Łukasz
+48 530 060 356 - Iwona

Pakiet Exclusive Photography & Video

www.czaplafilm.pl
www.ldistudio.pl

www.facebook.com/ldistudio/


