Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą.
"Wybór fotografa i operatora filmowego nie należy do łatwych. Nie warto jednak powierzad najpiękniejszego dnia w życiu amatorom.
Jesteśmy firmą, która nie zleca podwykonawstwa innym osobom. Wszystkie zlecenia realizujemy osobiście (Dorota i Piotr Jeleśniaoscy), co
oznacza, iż nie zajmujemy się masową rejestracją ślubów, przez co możemy przyjąd tylko jedno zlecenie na dany termin. Gwarantuje to
najwyższą jakośd naszych usług.
Osobiście angażujemy się w każdy reportaż, wkładając w pracę całą energię i poświęcenie. W efekcie powstaje jedyny w swoim rodzaju
reportaż filmowy/fotograficzny z Paostwa ślubu.
Zdjęcia wykonujemy w formacie RAW, co umożliwia ich precyzyjną obróbkę. Ujęcia filmowe realizujemy z wykorzystaniem lustrzanki DSLR,
kamery oraz steadicamu - profesjonalnego urządzenia stabilizującego ruch kamery.
Film zawiera jedyne w swoim rodzaju klipy montowane pod wybraną przez Paostwa muzykę. Nasza oferta jest elastyczna i zawsze staramy
się dostosowad do artystycznej wizji naszych klientów. W efekcie powstają niepowtarzalne i jedyne w swoim rodzaju dzieła, które będą
stanowid pamiątkę na całe życie."

Dorota i Piotr Jeleśniaoscy
Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi materiałami na Facebooku i na Vimeo:
https://www.facebook.com/ArsMoveri
https://vimeo.com/channels/604854

Ars Moveri Studio
Ul. Wspólna 12
34-370 Rajcza

www.ArsMoveri.com
studio@arsmoveri.com
NIP: 5532331415 Regon: 241233654

kom: 600 253 670
kom: 692 429 066
tel: 12 444 74 85

Cennik Pakietów - fotografia - dwoje fotografów

Czas pracy fotografów
Ilośd obrobionych zdjęd (minimum)

economic - 3100 zł

basic - 3200 zł

standard - 3500 zł

exclusive - 3950 zł

vip - 4500 zł

10 godzin

12 godzin

12 godzin

14 godzin

16 godzin

400

500

600

700

800

w dniu wesela

do 2 godzin, inny dzieo

2 - 4 godziny, inny dzieo

Plener
Sesja narzeczeoska
Slideshow na DVD

x2 lub 3 fotoksiążki

Album na 50 zdjęd
3 kopie zdjęd na DVD

Cennik usług dodatkowych
Wesela od listopada do marca

- 10 %

Fotoksiążka 10 rozkładówek

500 zł

Fotobudka - sesja zdjęciowa na tle z różnymi gadżetami dla
gości weselnych (z dużą dawką humoru)

500 zł

Lekcja Pierwszego Taoca

50 zł/godzinę

Poprawiny (2 osoby)

300 zł/godzinę

Wszystkie nieobrobione zdjęcia na DVD

150 zł

Obróbka zdjęd poza kolejnością - do 2 tygodni po weselu

1000 zł

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi materiałami na Facebooku i na Vimeo:
https://www.facebook.com/ArsMoveri
https://vimeo.com/channels/604854

