
“Film”
* Prezenţa a doi videogra pe parcursul întregului eveniment

 Calitate imagine UHD 4K*

* Şedinţă video în ziua evenimentului

Montaj nal 75-90 minute* 

* Videoclip Trailer 2-4 min

 Videoclip Teaser 1-2 min (livrat în maxim 2 săptămâni de la eveniment)*

 Şedinţă video după eveniment*

 Dronă pentru prezentarea locaţiilor *

   şi a evenimentelor în aer liber

 Materiale predate online şi pe suport usb în cutie de lemn*

cost 1500 euro

* Şedinţa de după eveniment se realizează în maxim 30 de zile de 
   la data evenimentului, în caz contrar se anulează.

Menţiuni:

* Primul dans se lmează cu 3 camere, una statică şi două mobile.

Hei! Salut!
Eu sunt Silviu, un cineast, iubitor de natură

şi de poveşti de viaţă.

Îmi place să mă înconjor de oameni

şi să le au povestea, iar din asta mi-am dezvoltat

această pasiunea pentru videograa de eveniment.

Prin această "super putere" a mea, am posibilitatea

să păstrez vie amintirea a celei mai speciale zi din

viaţa oricărui cuplu şi să le-o prezint prin viziunea mea.

“Teaser”
*Prezenţa unui videograf pe parcursul întregului eveniment

* Calitate imagine Full HD

*Şedinţă video în ziua evenimentului

*Montaj nal 45-60 minute

*Videoclip Teaser 1-2 min

(livrat în maxim 2 săptămâni de la eveniment)

*Materiale predate online

Cost: 900 euro 

* Şedinţa video în ziua evenimentului presupune alocarea unui timp
   de minim 30 de minute în ziua nunţi pentru realizarea acesteia.

Menţiuni:

* Primul dans se lmează cu 2 camere, una statică şi una mobilă.

“Trailer”
*Prezenţa unui videograf şi a unui asisten

pe parcursul întregului eveniment

 Calitate imagine Full HD*

*Şedinţă video în ziua evenimentului

Montaj nal 60-75 minute*

Videoclip Trailer 3-5 min*

Dronă pentru prezentarea locaţiilor*

Materiale predate online şi suport usb*

cost 1150 euro

* Asistentul este persoana care ajută videograful la căratul şi montatul
echipamentului, nu este un videograf independent.

Menţiuni:

* Primul dans şi cununia religioasă se lmeaza cu 2 camere,
una statică şi una mobilă.

Extraoptiuni:

Informaţii suplimentare:

Rezervarea unei date se face prin achitarea unui avans de 200 euro.

Termenul de predare al materialelor este de 90 de zile lucrătoare începând cu data ultimei întâlniri (după caz).

Pentru evenimentele desfăşurate în afara judeţului Bihor, costul de cazare şi transport nu sunt incluse. Solicită o estimare!

* Şedinţă după eveniment

(150 euro)

* Şedinţă şi clip (1-3 min) “Save the date”

(250 euro)

* Cameraman secundar

(250 euro)

* Calitate imagine UHD 4K

(100 euro)

* Dronă

(150 euro)

Vă mulţumesc că aţi luat în considerare serviciile mele pentru evenimentul vostru!

076.121.4238

Silviu.George.Films@gmail.com
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