Svatební ceník VIDEO
Petr Mazanec - Fotosvět, Slovanská 40, Plzeň, tel.: 608 275 080

www.svatebnifotograf-plzen.cz
Další sleva 10% na svatby konané v termínu od září do května.

Varianta A ( obřad a park )
na svatby od září do května cena po slevě 10%

4600,-Kč
4140,-Kč

- natáčení od příjezdu na obřad, celý obřad, natáčení po obřadu maximálně v rozsahu 1h
- profesionální střih videa včetně úvodního videoklipu z nejlepších scén, podbarvení podkresovou hudbou, titulky, 2
ks finálních DVD včetně potisku a originálního přebalu DVD
- výsledná délka sestříhaného videa přibližně 30 – 45 min

Varianta B ( obřad, park, hostina )
na svatby od září do května cena po slevě 10%

5500,-Kč
4950,-Kč

- natáčení od příjezdu na obřad, celý obřad, natáčení po obřadu max. v rozsahu 2 h včetně hostiny
- profesionální střih videa včetně úvodního videoklipu z nejlepších scén, podbarvení podkresovou hudbou, titulky do
videa, fotky z dětství do videa, 3 ks finálních DVD včetně potisku a originálního přebalu DVD a speciálního zlatého
nosiče s dlouhou životností pro archivaci vašeho záznamu
- výsledná délka sestříhaného videa přibližně 40 – 55 min

Varianta C (přípravy,obřad,park,hostina)
na svatby od září do května cena po slevě 10%

7900,-Kč
7110,-Kč

- natáčení příprav doma 1-2 h, odjezd na obřad, celý obřad, natáčení po obřadu max. v rozsahu 4 h včetně hostiny
- profesionální střih videa včetně úvodního videoklipu z nejlepších scén, podbarvení podkresovou hudbou, titulky do
videa, fotky z dětství do videa, 4 ks finálních DVD včetně potisku a originálního přebalu DVD a speciálního zlatého
nosiče s dlouhou životností pro archivaci vašeho záznamu
- výsledná délka sestříhaného videa přibližně 60 – 120 min

Varianta S

( kameraman na celý svatební den)

na svatby od září do května cena po slevě 10%

11300,-Kč
10170,-Kč

- natáčení příprav doma 2-3 h před obřadem, odjezd na obřad, celý obřad, natáčení po obřadu v rozsahu 4-6 h včetně
hostiny
- profesionální střih videa včetně úvodního videoklipu z nejlepších scén, podbarvení vide podkresovou hudbou, titulky
do videa, fotky z dětství do videa, 4 ks finálních DVD včetně potisku a originálního přebalu DVD a speciálního zlatého
nosiče s dlouhou životností pro archivaci vašeho záznamu
- výsledná délka sestříhaného videa přibližně 90 – 120 min
- možnost velkoplošné projekce části záznamu z HDD připojeného ke kameře
Výsledná cena neobsahuje částku za dopravu do místa konání a případné dohodnuté vícepráce nad rozsah objednané
varianty.

Speciální nabídka = co u konkurence nenajdete !!
– duplicitní záznam na kazetu v kameře plus na profesionální HDD
připojený ke kameře, to je 100% zajištění výsledného záznamu díky
současnému natáčení na obě média
– natáčení na obřadu a v parku na druhou kameru
– možnost natáčení až na 4 profesionální kamery
– špičková kvalita obrazu v TV kvalitě 16:9
– použití externího mikrofonu pro dokonalý zvuk
– výsledné DVD s pohyblivým animovaným MENU
– rozdělení DVD do kapitol a přehledné ovládání
– potisk nosiče DVD a obalu je vždy originál
– velkoplošná projekce části záznamu z HDD
Výsledná cena neobsahuje částku za dopravu mimo Plzeň a případné dohodnuté vícepráce nad rozsah objednané
varianty. Pokud si zákazník objedná společně s fotografováním a tiskem fotografií i natáčení videa ze svatby,
poskytujeme slevu 400,Kč z celkové částky na foto a video služby.

Fotosvět–Petr Mazanec ,Slovanská 40,Plzeň,tel.: 608 275 080, www.svatebnifotograf-plzen.cz

