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Naszą pasją jest tworzenie niezwykłych fotografii które dodatkowo stają się pamiątką na całe życie. 
Wykorzystujemy nowoczesne lustrzanki firmy Sony. Uwielbiamy sesje rodzinne i nie tylko, realizowane 

w plenerze  Już nie długo zaprosimy Was do naszego nowego studia fotograficznego w którym 
będziemy realizować sesje noworodkowe, dziecięce i wszystko co przyjdzie nam do głowy! 

 

oferta 2019/2020 rok 

HISTORIA DNIA ŚLUBU - FOTOGRAFIA 
 
Fotografia ślubna:   
 

 Praca fotografa trwająca 12 godzin. 
 Sesja plenerowa w innym dniu niż dzień ślubu. 
 Sesja narzeczeńska zrealizowana minimum 4 tygodnie przed ślubem. 
 Minimum 350 zdjęć w pełnej rozdzielczości poddanych obróbce graficznej. 
 Zdjęcia zostaną przygotowane do druku w wymiarze 30 x 20 cm i rozdzielczości 300 dpi. 
 Fotografie dostosowane do publikacji w sieci Internet (długi bok 1200px). 

 
Otrzymują Państwo: 

 Pendrive wielkości dowodu osobistego z spersonalizowanym nadrukiem 
 Fotoksiążkę o wymiarach 30x30, twardy papier fotograficzny, sztywne karty, sąsiadujące 

strony drukowane na jednej karcie, strony rozkładane idealnie na płasko, gramatura 
800g/m2, ilość stron 28, twarda okładka z gąbką). 

 Dodatkowo płatne dwie foto książki dla Rodziców o wymiarach 20x20, w takiej samej jakości 
jak fotoksiążka przedstawiona wyżej. 

 Galerię internetową zdjęć na okres 3 miesięcy zabezpieczoną hasłem. Po zalogowaniu można 
obejrzeć zdjęcia oraz jednym kliknięciem pobrać wszystkie na swój komputer. 
 

 

Fotografia poprawin / Polterabend: 
 

 Praca fotografa trwająca 2 godziny. 
 Minimum 50 zdjęć w pełnej rozdzielczości poddanych obróbce graficznej. 
 Zdjęcia zostaną przygotowane do druku w wymiarze 30 x 20 cm i rozdzielczości 300 dpi. 
 Fotografie dostosowane do publikacji w sieci Internet (długi bok 1200px). 
 Galerię internetową zdjęć na okres 3 miesięcy zabezpieczoną hasłem.  
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DODATKOWO OFERUJEMY 
 
 

Sesja ślubna w plenerze:  
Osobista i unikatowa, która doskonale upamiętni wspaniały okres ślubny. Czas trwania takiej sesji to 
około 4 godziny, w miejscach które zaproponujecie  lub możecie zdać się na nas. 
 
Otrzymują Państwo: 

 Minimum 50 zdjęć w pełnej rozdzielczości poddanych obróbce graficznej. 
 Płyta DVD z spersonalizowanym nadrukiem. 
 Wydrukowane zdjęcia w ilości 20 szt. w formacie 15x23 w specjalnym opakowaniu. 
 Galerię internetową zdjęć na okres 3 miesięcy zabezpieczoną hasłem. Po zalogowaniu można 

obejrzeć zdjęcia oraz jednym kliknięciem pobrać wszystkie na swój komputer. 
 
Sesja rodzinna, noworodkowa, dziecięca, narzeczeńska, rodziców, dziadków,  
zakochanych i wiele innych:  
Może odbyć się w domu, w plenerze lub w naszym studio gdzie zostaną użyte tła fotograficzne 
i wiele innych ciekawych gadżetów. Czas trwania to około 1,5 godziny. 
 
Otrzymują Państwo: 

 Minimum 25 zdjęć w pełnej rozdzielczości poddanych obróbce graficznej. 
 Płyta DVD z spersonalizowanym nadrukiem. 
 Wydrukowane zdjęcia w ilości 10 szt. w formacie 15x23 w specjalnym opakowaniu. 
 Galerię internetową zdjęć na okres 3 miesięcy zabezpieczoną hasłem. Po zalogowaniu można 

obejrzeć zdjęcia oraz jednym kliknięciem pobrać wszystkie na swój komputer. 
 

Możesz domówić: 

 Fotoksiążkę o wymiarach 30x30, twardy papier fotograficzny, sztywne karty, sąsiadujące 
strony drukowane na jednej karcie, strony rozkładane idealnie na płasko, gramatura 
800g/m2, ilość stron 28, twarda okładka z gąbką). 

 
 
 

„W zależności od Państwa oczekiwań zakres usług  oraz ceny ustalamy indywidualnie” 
ZAPRASZAMY DO NIEZOBOWIĄZUJĄCEGO SPOTKANIA, GDZIE ZOBACZĄ PAŃSTWO 

WIĘCEJ MATERIAŁÓW Z ZREALIZOWANYCH ZLECEŃ !!! 
 
 
 

Zadzwoń:   570-099-286 
Napisz:       poczta@videoperfect.eu 
Odwiedź:    https://web.facebook.com/videoperfectdampc 
 

mailto:poczta@videoperfect.eu
https://web.facebook.com/videoperfectdampc


 

 
3 

 
Realizujemy nowoczesne filmy i spełniamy indywidualne pomysły naszych Klientów,  

tworząc klipy w różnych konwencjach. Produkcje są dynamiczne, zwarte i interesujące. 
Wykorzystujemy nowoczesne lustrzanki pełno klatkowe DSLR Canon 

oraz zaawansowane systemy stabilizacji obrazu, Slider, Flycam. 
 
 

HISTORIA DNIA ŚLUBU - FILMOWANIE 
 
 
Filmowanie ślubu:   
 

 Praca operatora trwająca 12 godzin. 
 Długość filmu 45-75 minut. 
 Drugi operator (z dodatkową lustrzanką cyfrową): dodatkowo płatne. 
 Sesja filmowa w plenerze, której ujęcia zostaną użyte do teledysku oraz przy montażu filmu 

ślubnego. 
 

Otrzymują Państwo: 
 Teledysk ślubny (skrót z wesela) zmontowany  na specjalnie dobranym podkładzie 

muzycznym, który zostanie udostępniony za zgodą zamawiającego na portal 
społecznościowy aby każdy gość mógł go obejrzeć. 

 Pendrive x 3 szt. wielkości dowodu osobistego z spersonalizowanym nadrukiem zawierający 
wersję elektroniczną filmu w jakości Full HD do oglądania np. na komputerze lub telewizorze 
z funkcją odtwarzania filmów z pamięci USB. 

 Login i hasło do panelu klienta na naszej stronie www.videoperfect.eu gdzie mogą Państwo 
pobrać gotowy materiał  filmowy.  Nie ma potrzeby żmudnego kopiowania filmu dla 
rodziny/gości weselnych, wystarczy podać login i hasło, po czym każdy sam będzie mógł 
obejrzeć lub pobrać film z uroczystości. 

 
 

DODATKOWO OFERUJEMY 
 

Filmowanie poprawin / Polterabend:   
 

 filmowanie Lustrzanką Cyfrową w jakości Full HD przez 2 godziny. 
 
Otrzymują Państwo: 

 skrót trwający kilkanaście minut. 
 login i hasło do panelu klienta na naszej stronie www.videoperfect.eu gdzie mogą Państwo 

pobrać gotowy materiał  filmowy.   
 

http://www.videoperfect.eu/
http://www.videoperfect.eu/
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Podziękowania dla Rodziców:    
 

 filmik zostanie nagrany kilka tygodni przed dniem ślubu, po czym w dniu wesela zostanie 
wyświetlony przez rzutnik aby rodzice mogli go obejrzeć w ramach podziękowań. 
 

Otrzymują Państwo: 
 klip o długości około 4 minut. 
 login i hasło do panelu klienta na naszej stronie www.videoperfect.eu, gdzie będzie  

znajdował się stworzony przez Nas klip. 
 

Przegrywanie kaset wideo VHS:   
 profesjonalne przegranie z każdego rodzaju analogowych kaset wideo z profesjonalną 

obróbką graficzną przegranego materiału łącznie z normalizacją poziomu dźwięku. 
 

Otrzymują Państwo: 
 zgrany film, który już nigdy nie straci na jakości. 
 login i hasło do panelu klienta na naszej stronie www.videoperfect.eu, gdzie będzie  

znajdował się zgrany materiał filmowy. 
 
Możesz domówić: 

 Płyty DVD z filmem ślubnym:  
 Spersonalizowany pendrive: 

 
 
 

„W zależności od Państwa oczekiwań zakres usług  oraz ceny możemy ustalić  indywidualnie” 
ZAPRASZAMY DO NIEZOBOWIĄZUJĄCEGO SPOTKANIA, GDZIE ZOBACZĄ PAŃSTWO 

WIĘCEJ MATERIAŁÓW Z ZREALIZOWANYCH ZLECEŃ !!! 

 
 
 

Zadzwoń:   570-099-286 
Napisz:       poczta@videoperfect.eu 
Odwiedź:    https://web.facebook.com/videoperfectdampc 

http://www.videoperfect.eu/
http://www.videoperfect.eu/
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