CENNIK USŁUG FOTOGRAFICZNYCH
ZDJĘCIA REPORTAŻOWE i ARTYSTYCZNE
- reportaż w plikach JPG na nośniku (bez odbitek i albumu)
CZAS POBYTU

ILOŚĆ UJĘĆ

CENA JEDN.

WARTOŚĆ

do 3 godz.
do 6 godz.
do 9 godz.
do 12 godz.

150
300
450
600

6,00 zł
5,00 zł
4,50 zł
4,00 zł

900 zł
1500 zł
2025 zł
2400 zł

+ 0,90 zł za każdą ewentualną odbitkę (formatu 10x15)

- sesja plenerowa artystyczna z odbitkami 15x21 (bez albumu)
ILOŚĆ UJĘĆ

CENA JEDN.

WARTOŚĆ

10
20
30
50

40 zł
35 zł
30 zł
25 zł

400 zł
700 zł
900 zł
1250 zł

- sesja studyjna artystyczna z odbitkami 15x21 (bez albumu)
ILOŚĆ UJĘĆ

CENA JEDN.

WARTOŚĆ

6
12
18
24

65 zł
60 zł
55 zł
50 zł

390 zł
720 zł
900 zł
1200 zł

CENNIK USŁUG REALIZACJI FILMÓW VIDEO
Z UROCZYSTOŚCI ŚLUBNO-WESELNYCH
Czołówka filmu standardowa (wybór tylko z gotowych wzorów)
Czołówka filmu indywidualna (na podstawie scenariusza)
Podziękowanie dla rodziców (video-clip do prezentacji na weselu)
Randka (aranżowane nagranie w plenerze na terenie Krakowa)
Wieczór panieński / kawalerski (filmowa relacja) do 2 godz. pobytu
Rejestracja błogosławieństwa lub wyprowadzenia z 1 domu
Rejestracja ślubu cywilnego na terenie USC
Rejestracja ślubu kościelnego (katolicki, ewangelicki i prawosławny)
Rejestracja ślubnego wykładu biblijnego (dla Świadków Jehowy)
- do północy
Rejestracja wesela 1 godz. pobytu z wyposażeniem
- po północy

Noc poślubna (intymne nagranie w apartamencie) do 1 godz. pobytu
Rejestracja poprawin (II dzień) 1 godz. pobytu z wyposażeniem
Rejestracja sesji fotograficznej w innym dniu niż ślubu
Wykonanie tyłówki filmu (w formie krótkiego teledysku)
Wykonanie krótkiego clipu z sesji fotograficznej
Montaż filmu indywidualny (1 godz. pracy montażysty i aparatury)
Montaż filmu zryczałtowany, bez ingerencji (ślub + wesele)
Opracowanie i konwertowanie nagrania na pendrive
Opracowanie i nagranie płyty DVD (z interaktywnym menu)
Opracowanie i nagranie płyty Blu-ray (z interaktywnym menu)
Indywidualny projekt okładki na płytę (ze zdjęciami i napisami)
Indywidualny projekt nadruku na płytę (ze zdjęciami i napisami)

150-200 zł
200-650 zł
750-950 zł
850 zł
450 zł
120 zł
400 zł
450 zł
350 zł
100 zł
120 zł
350 zł
120 zł
650 zł
300 zł
200 zł
60 zł
750-950 zł
150 zł
200 zł
290 zł
50 zł
40 zł

Podane ceny dotyczą realizacji przez jednego operatora z użyciem jednej kamery
oraz jednego mikrofonu bez dodatkowego osprzętu i systemów oświetleniowych.
DRON – nagranie lotnicze – 3 godz. pobyt II operatora (pilot drona) + 690 zł

wszystkie zdjęcia poddawane są obróbce polepszającej ich wygląd i jakość
Koszt dojazdu doliczany tylko w przypadku realizacji poza obszarem m. Krakowa.
- foto-książka z projektem 15 rozkładówek pierwsza sztuka 490 zł
- album tradycyjny (zależnie od wersji) – cena producenta od 80 zł
- prezentacja multimedialna na nośniku lub w Chmurze – od 80 zł

Kopiowanie płyty DVD / Blu-ray – 1 szt. (bez limitu czasu nagrania)
Kopiowanie płyt DVD / Blu-ray – 10 szt. (bez limitu czasu nagrania)

20 / 30 zł
170 / 250 zł

