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Podstawowe informacje

Wszystkie filmy są realizowane bezlusterkowcami Sony w jakości Full HD 1080p lub 4K co pozwala
na zarejestrowanie Waszego ślubu i wesela w wysokiej jakości dającej wyjątkowy kinowy wygląd.

Dźwięk  jest  rejestrowany  zarówno  przez  mikrofony  zewnętrzne  kamery  jak  i  niezależne
rejestratory dźwięku, co daje czysty i klarowny dżwięk.

Stosujemy stabilizatory, gimbale, slidery, drona i statywy naramienne.

Film może być zrealizowany przez 2/3 operatorów lub 1 operatora przy wykorzystaniu 2/3 kamer.

Film  Otrzymujecie  online,  w  postaci  3  kompletów  na  płytach  DVD/Blu-Ray  Disc  w
spersonalizowanych opakowaniach lub drewniany grawerowany pendrive.

Czas oczekiwania na film wynosi do 4 miesięcy. Istnieje możliwość skrócenia tego czasu (Patrz opcje
dodatkowe)

Film przed nagraniem na płyty jest wysyłany w wersji online co daje możliwość dokonania zmian
np. Zmiana muzyki, wycięcie niektórych fragmentów itp.

Zapraszamy do zapoznania się ze zrealizowanymi filmami zamieszczonymi na stronie internetowej
naokostudio.pl Oraz na profilu Facebook naokostudio

http://naokostudio.pl/
https://pl-pl.facebook.com/naokostudio


Oferowane Pakiety
Polecamy 3 najczęściej wybierane pakiety. Niezależnie od pakietu przed ślubem ustalamy liczne szczegóły,
które sprawią,  że  otrzymacie  film dopasowany do Waszych oczkiwań który będzie  dla was bezcenną
pamiątką  tego  wyjątkowego  dnia.  Każdy  z  pakietów  może  zostać  zmodyfikowany  w  zakresie  ilości
operatorów, czasu oraz wszystkich elementów dodatkowych z tabeli poniżej.

Standardowo reportaż ślubny obejmuje filmowanie:
- przygotowań do ślubu
- błogosławiństwa rodziców
- ślubu
- Zabawy weselnej (kilka teledysków tanecznych, zabawy, konkursy, krojenie tortu itp.)

Podstawowy Standardowy Rozszerzony

1 operator

Krótki reportaż ślubny (ok.30 min)
(do godz. 22.00)

Teledysk (ok. 4 min)

Brak sesji plenerowej lub sesja w tym
samym dniu co ślub

1 operator

Reportaż ślubny (ok. 60-90 min.)

Teledysk (ok. 5 min)

Brak sesji plenerowej lub sesja w tym
samym dniu co ślub

2 operatorów

Reportaż ślubny (ok. 90 min.)

Teledysk (ok. 5-6 min)

Sesja plenerowa w innym dniu

Zdjęcia lotnicze z drona

3 500,00 zł 4 000,00 zł 6 500,00 zł

W razie Pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu.
Tel: 662 250 790

robertmalkusz@naokostudio.pl

mailto:robertmalkusz@naokostudio.pl


Opcje dodatkowe
Podziękowania dla rodziców

Efektowna i ciekawa forma podziękowań dla
rodziców stworzona na podstawie oryginalnego,
zindywidualizowanego scenariusza stworzonego

specjalnie dla was

700-1000 zł

Ujęcia z Drona Ujęcia z lotu ptaka na salę kościół, weselną itp. 450,00 zł

Czołówka ze zdjęć
Spersonalizowana czołówka trwająca ok. 3 minut ze

zdjęciami z Waszego dzieciństwa, okresu
narzeczeństwa itp.

300,00 zł

Sesja plenerowa w innym dniu
W wypadku pierwszych 2 pakietów również można
dodatkowo zrealizować film z sesji plenerowej.

Pozwala to w dużym stopniu wzbogacić teledysk.
900,00 zł

Filmowanie Poprawin Dodatkowy reportaż  i teledysk z porawin. 2 000,00 zł

Dodatkowy komplet DVD lub Blu-Ray Oprócz 3 zestawów które są w cenie pakietu można
też zamówić dodatkowe komplety filmu. 80zł/szt.

Sesja z gadżetami Na życznie przywoziny ze sobą gadżety do
przebieranej sesji zdjęciowej.

GRATIS

Ekspresowy montaż (do 30dni) Dla niecierpliwych istnieje możliwość skrócenia
czasu oczkiwania na film do 30 dni. 1 000,00 zł

Cały materiał Zgranie całego surowego materiału na Wasz nośnik.
Przeciętnie ok. 100GB. 1 000,00 zł

Film przkazany na DVD lub Pendrive
W wypadku każdego pakietu film otrzymujecie online.
Oprócz tego możecie również otrzymać materiał na

nośniku USB lub płytach DVD

Pendrive 150 zł
Płyty DVD 100,00 zł

Dodatkowy operator
Koszt za każdego dodatkowego operatora to 1000 zł
Warto to rozważyć zwłaszcza w wypadku pierwszych

2 pakietów
1 000,00 zł



Oferta zdjęć ślubnych
morelove studio

Pakiet FOTO może zawierać:

• całodzienną obsługę fotograficzną (od przygotowań po oczepiny)

• sesję plenerową 

• minimum 350 obrobionych zdjęć na płycie DVD (zwyczajowo około 400 zdjęć)

• dużą fotoksiążka

• Sesję narzeczeńską

zdjęcia  są  obrobione  i  przygotowane do druku.  zdjęcia  są  bez  blokad ani  innych zabezpieczeń,  co umożliwia

kopiowanie i drukowanie dowolną ilość razy, bez żadnych ukrytych kosztów. 

Ofertujemy 3 pakiety:

Podstawowy Standardowy Rozszerzony

Reportaż ślubny (min. 300 zdjęć)

Brak sesji plenerowej lub sesja w tym
samym dniu co ślub

Reportaż ślubny (min. 350 zdjęć)

Sesja plenerowa w innym dniu

 

Reportaż ślubny (min. 350 zdjęć)

Sesja plenerowa w innym dniu

3 fotoksiążki

2 100,00 zł 2 700,00 zł 3 300,00 zł

Przykładowe realizacje dostępne są na stronie internetowej www.  fotoopole  .pl

http://www.fotoopole.pl/
http://www.fotoopole.pl/
http://www.fotoopole.pl/

