Сватбено Видео – Слави Веселинов #dvart

тел. +359894575177

Ценова оферта
Сватбенo Видео 2020

SOLO* FullHD 1230лв.

/

UltraHD-4К 1800лв

Видеозеснемане на сватбения ден - видеограф с една видеокамера.
Краен продукт:
- Сватбено видео до 180 мин. /разделено на части/
- Трейлър ~ 3 минути
________________________________________________________________________________________________________________
DUET** FullHD 2220лв.
Видеозеснемане на сватбения ден - двама видеографа с две видеокамери.
Краен продукт:
- Сватбено видео до 180 мин. /разделено на части/
- Сватбен клип 3~9 минути
________________________________________________________________________________________________________________
TRIO*** FullHD 3330лв.
Видеозеснемане на сватбения ден - трима видеографа с три видеокамери + ДРОН.
Краен продукт:
- Сватбен филм 30~60 минути
- Сватбен трейлър 30-60 сек.
- HDD с всички заснети видео материали
________________________________________________________________________________________________________________
Общи параметри:
Обсъждане, планиране, график, сценарий, техническа обезпеченост, детайлна информация и нагледни
примери можете да получите на индивидуални срещи в офиса на ДВ Арт.
Запазване на дата става чрез капариране в брой или по банка, мин. 20%
Плащането става на три части – капаро, авансово плащане и доплащане преди получаване.
- Видеозаснемане до 10 астрономически часа.
(над 10-те часа) се заплаща – 100лв./ч./ Видеограф
- Използвам Sony Professional Camcordes / 1.0" type CMOS sensor/
- Допълнително 24bit аудио оборудване - Насочени микрофони, безжични предаватели и рекордер.
- За сватби над 50 км. извън София – индивидуално договаряне на допълнителните разходи.
Издаване на готовите видео продукти:
–
H. 264 Файлове *.mp4 / FullHD1920/1080-25p/
- Срок за получаване: Трейлър/30 р.д., Кратко видео/60р.д. Сватбено видео/90р.д., Сватбен филм/9м.
Може да варира в зависимост от сезона и натовареността. Уговаря се при капарирането!
Получаване на линк за изтегляне от облак /pCloud/ – валиден до 3м. След изпращането.
С възможност за гледане онлайн и индивидуално споделяне.
__________________________________________________________________________________________
_______________
Допълнителни възможности
Видеозаснемане с ДРОН - 400 лв.
Видео клип в същия ден
Клип „Love Story”
HDD с всички материали

500 лв.
400 +
250лв

www.svatbenovideo.com

#dvart

Облачно пространство за 1 година
Флаш памет тип кредитна карта 32GB
Флаш памет тип кредитна карта 64GB

www.dvart-team.com

40 лв.
88 лв.
118 лв.

Е-mail:svatbenovideo@gmail.com

