ART FOTO &VIDEO - Andrzej Mas
ul. Mysłowicka 33, 51-506 Wrocław, woj. dolnośląskie
tel.: +48 502 263 879

email: artfotovideo.mas@wp.pl

1. Realizacja filmu DVD z uroczystości ślubnych i weselnych.
Zawiera 3 kpl. filmów na DVD, płyty z okolicznościowym nadrukiem wg indywidualnego projektu,
etui płyt z okładka wg indywidualnego projektu. Filmy realizowane w technice cyfrowej, na DVD,
standard PAL, format obrazu 4:3 lub 16:9 (do wyboru) z okolicznościową czołówka i teledyskiem z
pleneru.
Obejmuje: błogosławieństwa, ślub, wesele (do 2 godz.), plener i ewentualnie sesję przedślubną .
Każda płyta DVD z indywidualnym nadrukiem. Całość w etui z oryginalną okładką.
Cena za 3 komplety filmów DVD – 1500 zł + ewentualne wersje HD na pendrive.
PROMOCJA: dla podpisujących umowy do maja na dany rok - film ślubny w wersji skróconej
GRATIS.
Opcje video dodatkowe do wyboru:
a) Film skrócony (ok.30-45 min.) z uroczystości obejmujący najważniejsze momenty - 150 zł.
b) Dodatkowe kopie filmu DVD - 50 zł/1 kpl.
c) Dodatkowy film HD na pendrive – 100 zł.
d) Dodatkowa część Poprawiny – 350 zł.
Uwaga: uroczystości ślubne i wesele w inny dzień niż sobota , a także w okresie od listopada do
kwietnia - RABAT 20%
2. Fotografia ślubna.
W ramach usługi (pakiet standardowy ):
a) Fotografie : ok. 600-800 szt., wyselekcjonowane, rozdzielczość 10 i 14 mil. pikseli, opracowane
graficznie (kolor, czarno białe, sepia, portrety, wielowarstwowe ), na płycie DVD z nadrukiem, 2
szt. (na życzenie wersja elektroniczna zdjęć na pendrive).
Z tych nośników możecie Państwo wykonać odbitki wg potrzeb, wybrać poszczególne pozycje i np.
przesłać znajomym.
b) Pakiet odbitek wybranych fotografii na papierze Fuji Color Archiwe:
200 szt. format 10x15 cm
50 szt. format 15x21 cm
10 szt. format 21x30 cm
c) Plener w dniu ślubu lub innym uzgodnionym terminie
d) Sesja narzeczeńska (na życzenie)
e) Foto Slide Show HD wraz z muzyką i Kern Burn (symulacja ruchu kamery). Nośnik: DVD z
nadrukiem. Do odtwarzania na DVD i TV. Format: 4:3 lub 16:9. Ilość : 3 szt. Cena usługi : 1100 zł.
PROMOCJA: dla podpisujących Umowy do maja danego roku , GRATIS pakiet 100 szt. foto
10x15 cm
Uwaga: uroczystości ślubne i wesele w inny dzień niż sobota/niedziela oraz w okresie od listopada
do kwietnia, RABAT 20%

Opcje foto dodatkowe do wyboru :

a) Plener przedślubny - 150 zł
Plener nocny - 150 zł
Fotograf do końca wesela - 150 zł
Poprawiny - 250 zł
b) Foto Książka wg indywidualnego projektu.
Okolicznościowa okładka zewnętrzna z przodu i tyłu, strony personalizowane, format A4. Cena: od
150 zł (40 str.) za pierwszy egzemplarz i 80 zł za kolejne egzemplarze.
c) Foto Obraz Na Płótnie Malarskim wraz z blejt ramą. Format 70x50 cm Cena: 150 zł.
d) Prezentacja multimedialna fotografii w trakcie wesela, z wykorzystaniem komputera i rzutnika
komputerowego wraz z ekranem. Cena: 250 zł.
e) Foto Galeria w Internecie, zabezpieczona kodem PIN. Cena: 100 zł (zawiera do 200 wybranych
zdjęć).
f) Klasyczny Foto Album (zdjęcia wklejane na przezroczyste narożniki, karty albumu białe lub
czarne). Ilość zdjęć w albumie: 200 szt.- 10x15 cm, 50 szt.-15x21 cm , 10 szt.- 21x30 cm.
Cena albumu: 350 zł *
*- cena może ulec zmianie w zależności od wyboru samego albumu.
g) Dodatkowe pakiety odbitek fotograficznych na papierze Fuji Crystal Archive:
format 10x15 cm = 0,75 zł./ szt.
format 15x21 cm = 1,40 zł./szt.
format 21x30 cm=7 zł./szt.
pakiet 500 szt. odbitek 10x15 cm=350 zł.
inne pakiety i formaty do uzgodnienia.
h) Foto Kalendarz z Państwa ślubnymi foto:
jednostronny, format A3, cena : 65 zł./szt. Kolejne egzemplarze: 35 zł.
12 str. + okładka: format A4, cena: 100 zł./szt.
3. Połączony pakiet ślubny video + foto - cena 2200 zł. (bez opcji dodatkowych).
4. Uwaga: W okresie od listopada do kwietnia RABATY do 20% Na terminy sobotnie i dodatkowo
10 % na terminy w środku tygodnia.
Rabaty dotyczą ceny usługi podstawowej i nie obejmują opcji.
Wszystkie ceny są cenami brutto.
Dojazd do 100 km w cenie usługi. Powyżej dopłata 0,85 zł./km
5. Na spotkaniu, po uzgodnieniach podpisujemy umowę. Przy umowie prosimy o wpłatę zaliczki w
wysokości 10 % wartości umowy.
Pozdrawiamy i zachęcamy do skorzystania z oferty. Oferta jest ramowa, zawsze możemy
ponegocjować podczas spotkania, czy rozmowy telefonicznej.
ZAPRASZAMY, pełna satysfakcja gwarantowana.

