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PAKIET PODSTAWOWY PODSTAWOWY PLUS ROZSZERZONY PREMIUM EXTRA 

W CENIE 

 
 

• ŚLUB 
• ŻYCZENIA 
• WESELE 
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ILOŚĆ KAMER JEDEN OPERATOR JEDEN OPERATOR 
DWÓCH operatorów do  

1-wszego bloku muzycznego  
(jedynie na terenie Lublina) 

DWÓCH OPERATORÓW 
przez cały dzień 

DWÓCH OPERATORÓW 
przez cały dzień 

+ DRON 

ILOŚĆ 
MATERIAŁU 

KLIP/TELEDYSK Z CAŁOŚCI (ok. 3 min., w zależności od piosenki) KLIP Z CAŁOŚCI 
+ ok. 40 MINUTOWY FILM  

w formie klipów + OK. 90 MINUTOWY FILM* 

CENA 2400 zł 2700 zł 3600 zł 4000 zł 4000 zł 

*długość ustalamy indywidualnie na podstawie wcześniej ustalonego "scenariusza". Nagrywamy do max 1:30 w nocy. 
 

Operator korzysta z profesjonalnych statywów: dron, steadycam/gimbal, slider, tri-pod, mono-pod. 
W zależności od potrzeb i możliwości! 

 
Istnieje możliwość dowolnego modyfikowania pakietów. 
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Nagrywamy w wysokiej jakości, nowoczesnym sprzętem rejestrującym. Dodatkowo Operator zawsze używa zewnętrznego 
urządzenia rejestrującego dźwięk. 

Gotowy materiał otrzymują Państwo na jednym pendrive w eleganckim, oryginalnym etui oraz pod spersonalizowanym linkiem 
z możliwością swobodnego pobierania. 

 
Dodatkowe opcje: 

− NOWOŚĆ - BARMIX - automatyczny barman: już od 800 zł za noc (barmixlublin.pl), 
− wynajęcie FOTOBUDKI na 2h: 500 zł! (więcej na fotobudka-lublin.pl) 
− SameDayEdit – teledysk z Uroczystości wyświetlany podczas OCZEPIN! - 400 zł,  
− teledysk z podziękowaniem dla rodziców: 600 zł za 3h nagrywania + 100 zł za każdą kolejną godzinę, 
− dron w pakietach podstawowych: 600 zł, w pakiecie rozszerzonym i premium: 300 zł,  
− nagrywanie u kosmetyczki/fryzjera/przygotowania w domu lub hotelu Pani Młodej/Pana Młodego/błogosławieństwo:  

200 zł za każdy z elementów, 
− nagrywanie jedynie uroczystości Ślubu przez 1 operatora: 600 zł, 
− nagrywanie przygotowań Pani i Pana Młodego, błogosławieństwo, ślub, wesele do 1 bloku muzycznego: 1900 zł, 
− każda dodatkowa godzina nagrywania: 200 zł, 
− nagrywanie poprawin przez 1 operatora: 900 zł/7h (dodatkowy teledysk + ok. 50 minutowy reportaż), 
− teledysk z sesji plenerowej w innym dniu: 600 zł, 
− dodatkowy pendrive z filmem: 100 zł od sztuki, 
− opłata za dojazd, jeżeli uroczystości odbywają się poza Lublinem (do 50km od siedziby firmy): 1,50 zł/km (liczone w 1 stronę), 

Zatwierdzenie terminu realizacji zamówienia następuje w chwili podpisania umowy wraz z wpłaceniem  
zadatku w wysokości 500 zł, który wlicza się w cenę wersji podstawowej.  

Pozostałą część wynagrodzenia wpłacają Państwo najpóźniej w dniu odbioru gotowego materiału! 
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