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F I LM ŚLUBNY  

Oferujemy Państwu nowoczesny film ślubny, który stanowić będzie niezapomnianą 

pamiątkę z Waszego ślubu.  Efektem naszej pracy jest film o długości do 90minut 

wraz z teledyskiem. Materiał dostarczamy na eleganckim pendrive. Nad realizacją 

pracuje dwóch operatorów od przygotowań do godziny 1:00.  

PAKIET PODSTAWOWY – 3200zł 

Teledysk + Film Ślubny (60-90min.) 

3 x pendrive z materiałem video z wesela 

DODATKOWO OFERUJEMY 

Zwiastun (zajawka) filmu ze ślubu zmontowany do 3 dni po ślubie + 300zł 

Sesja narzeczeńska w dowolnym dniu przed ślubem*  + 600zł 

Sesja plenerowa realizowana w dowolnym dniu po ślubie*  + 600zł 

Film „Podziękowania dla rodziców” realizowany przed ślubem, emitowany podczas 

wesela* + 800zł 

Obszerna relacja z ceremonii ślubu + 300zł 

Obszerna relacja z zabaw tanecznych podczas wesela + 300zł 

Obszerna relacja z obrzędów oczepinowych + 300zł 

Wywiady z gośćmi weselnymi, wplecione w film + 400 zł 

3 komplety płyt DVD&Blu-Ray + 300zł 

Dodatkowy pendrive + 100zł 

*  sezon plenerowy trwa od kwietnia do końca września 

 

Przykłady naszych realizacji znajdą Państwo na naszym kanale youtube oraz facebook 

www.facebook.com/MIM.making.slubnie 

www.mim.making.pl 
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PAKIET  PODSTA WO WY  

W ramach pakietu podstawowego otrzymują Państwo teledysk oraz film ślubny. 

Wszystkie materiały oddajemy na spersonalizowanym pendrive pozwalającym 

na odtworzenie filmu na każdym współczesnym telewizorze, komputerze, telefonie 

komórkowym czy tablecie. 

TELEDYSK 

Teledysk to krótka forma zawierająca 

najpiękniejsze i najbardziej wzruszające 

momenty z Waszego ślubu. Warto urozmaicić 

go materiałem realizowanym podczas sesji 

przedślubnej lub plenerowej. Jest to 

wspaniała wizytówka podana w krótkiej           

3-4 minutowej formie, którą zachwycać 

będziecie swoją rodzinę i znajomych. 

FILM ŚLUBNY  

Nowoczesny film ślubny nie jest nudny. 

W zależności od Państwa preferencji 

przygotowujemy dla Was reportaż 

o długosci 60-90minut. Nad filmem pracuje 

dwóch operatorów wyposażonych 

w nowoczesny sprzęt rejestrujący obraz 

w rozdzielczości 4K pozwalający uzyskać 

płytką, filmową głębię ostrości. Realizowane 

ujęcia wspomagane są wysokiej jakości 

sprzętem stabilizującym. Jesteśmy 

z Państwem od przygotowań (fryzjer, 

makijaż, ubieranie) aż do oczepin i toru 

weselnego. Przy każdym realizacji 

zachęcamy Pary Młode do nagrania 

narracji, dzięku czemu film ślubny zyska 

niepowtarzalny charakter opowiadając 

historię Waszej miłości. 

 

Wszystkie najważniejsze momenty Waszego dnia, tj. błogosławieństo, przysięga i pierwszy 

taniec otrzymują Państwo w formie dodatku zmontowaneog ze wszystkich dostępnych 

kamer, bez cięć, skrótów montażowych i podkładu muzycznego.  
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PODZIĘKOWA NIA DLA RODZICÓW  

 

Jeżeli w wyjątkowy  sposób chcecie podziękować Waszym rodzicom, to nie ma 

lepszego pomysłu niż zadedykować im specjalny film, który wyemitujecie przy 

wszystkich gościach weselnych. Film, który najlepiej wyrazi co do nich czujecie. 

Film, który rozweseli i wzruszy, ale przede wszystkim dzięki któremu podziękujecie  za 

wychowanie, wspólnie spędzone chwile, pomoc w organizacji wesele itp. 

Oferujemy Wam pomoc w przygotowniu 

nowoczesnego, dynamicznego filmu, 

realizując przy tym wszystkie Wasze 

pomysły, wzbogacając je o nasze 

doświadczenie z wielu podobnych 

produkcji.  

Przygotowany scenariusz realizujemy 

w umówionym dniu przed ślubem, 

w ciągu jednego dnia przy wykorzystaniu 

kilku lokalizacji. Finalna długość 

podziękowań to  3-4 minuty, a materiał 

oddajemy na spersonalizowanych 

płytach DVD, które możecie wręczyć 

rodzicom jako prezent. 

 

 



 
 

 
 

MIM making - Produkcja filmowa 

www.mimmaking.pl 

NIP: 775-263-73-82 

REGON: 380975968 

mim.making@gmail.com 

509 - 513 - 828 

503 - 338 - 953 

 

 MA TERIAŁY DODA TKOWE  

Oferujemy Państwu szereg materiałów filmowych, które wzbogacą i rozszerzą relację 

z najpiękniejszego dnia w Waszym życiu. Wszystkie materiały zapisujemy na pendrive 

w postaci oddzielnych klipów. Dzięki temu film nadal stanowi nowoczesną formę, 

a materiały dodatkowe stanowią świetne uzupełnienia dla ciekawskich. 

ZWIASTUN 

Jest to krótki materiał (do 2 minut) 

realizowany do 3 dni po ślubie. Dzięki temu 

jesteście w stanie bardzo szybko pochwalić 

się swoim znajomym i bliskim Waszym 

pięknym dniem. Film przesyłamy drogą 

elektroniczną, lub udostępniamy za 

pośrednictwem mediów 

społecznościowych: youtube, vimeo, 

facebook. 

OBSZERNE RELACJE 

Jeżeli nie chcecie stracić żadnego momentu 

z dnia Waszego ślubu polecamy rozszerzenie 

w postaci obszernych relacji. 

Są to klipy o długości 20-30 minut 

zawierające niewykorzystane w filmie 

fragmenty: 

 mszy św. / ceremonii ślubu cywilnego, 

 zabaw tanecznych, 

 oczepin, 

 przejazdu samochodem, 

 specjalnych podziękowań lub innych 

atrakcji. 

Błogosławieństwo, przysięga oraz pierwszy 

taniec są zawsze elementem pakietu 

podstawowego. 

KOMPLET PŁYT DVD&BLU-RAY 

Jeżeli jesteś tradycjonalistą przygotujemy dla Ciebie płyty DVD / Blu-Ray z profesjonalnym 

authoringiem. Bezpośrednio z menu istnieje możliwość dostępu do najważniejszych scen 

oraz wszystkich materiałów dodatkowych. 
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WSPÓŁPRA CA  

Od kilku lat współpracujemy i polecamy firmę Averg Fotografia Ryszard Grzelak, 

która zajmuje się tworzeniem niezapomnianych reportaży fotograficznych.  

 

 

  

 

 

Averg Fotografia - Ryszard Grzelak 

averg@vp.pl 

tel. 516 041 972 

https://www.facebook.com/AvergFotografiaGrzelakRyszard/

