Multimedia Jacek Zieliński
ul. Starogardzka 9
83-130 Pelplin /k. Gdańska/
NIP 5931019205
kontakt@domfilmowy.pl
tel. 694 426 162

Pelplin / Trójmiasto, 2022 r.

OFERTA FILMOWANIA

STANDARD

MINI

GOLD

POLECAMY!

Film 20 minut

Film 45 minut

Film 60 minut

klip początkowy

klip początkowy

klip początkowy

1x Pendrive

klip końcowy

klip końcowy

Dojazd w obrębie 100 km od

dron

dron

Trójmiasta - gratis

2x Pendrive

dwóch operatorów (od ślubu do

mini sesja w dniu ślubu

końca pierwszego bloku

film online

muzycznego)

Dojazd w obrębie 100 km od

3x Pendrive

Trójmiasta - gratis

mini sesja w dniu ślubu
film online
Dojazd w obrębie 100 km od
Trójmiasta - gratis

2 400,00 zł

3 500,00 zł

4 800,00 zł

W ramach pakietów MINI, STANDARD lub GOLD pracujemy od przygotowań Pary Młodej (ubierania się), poprzez
błogosławieństwo, ślub (kościelny lub USC) do wesela włącznie (do końca oczepin).
Niezależnie od wybranego pakietu filmowego, na gotowy film nasi Klienci czekają przystępny okres czasu, który
wynosi do trzech miesięcy od dnia Wesela.

Usługi dodatkowe:
 Podziękowania dla Rodziców lub sesja plenerowa – 1200 zł (powyżej 100 km od Trójmiasta, doliczamy koszt
dojazdu)
 Szybki montaż (14 dni od dnia wesela) – jeśli ze względów osobistych, rodzinnych, zdrowotnych lub innych
potrzebujesz otrzymać gotowy film w krótkim czasie – mamy taką możliwość; układamy wówczas swoją pracę tak,
aby Twoje zamówienie stało się priorytetowe, a jednocześnie zostało zrealizowane z poszanowaniem najwyższych
standardów jakości naszej pracy – 1000 zł
 Dron (dot. pakietu MINI) – 400 zł
 Dodatkowy operator (dot. pakietu MINI i STANDARD) – 1000 zł
 Dodatkowy pendrive – 100 zł
 Filmowanie w dniu ślubu u fryzjera – 300 zł
 Filmowanie w dniu ślubu u wizażystki – 300 zł

Cennik obowiązuje od 01.2022 r. (na uroczystości odbywające się w latach 2022-2023), do czasu jego zmiany.
W razie dodatkowych pytań, zapraszamy do kontaktu tel. 694 426 162

