SVATEBNÍ FILM OCENÍ UŽ NYNÍ VAŠI RODIČE, VZÁPĚTÍ I VY A PO LÉTECH VAŠE DĚTI
CENÍK SVATBY SVATBA
CENÍK platný pro svatby objednané od 1. 2. 2012

Natáčení, střih, zvuk – tj. kompletní výroba filmu,
vč. materiálu (médií 4 ks - DVD, potisk a přebal):

* jen obřad

2700,- Kč

(od příjezdu k radnici po odjezd novomanželů)

* úvod + obřad + závěr

3750,- Kč

(úvod: vaše fotografie z dětství a dospívání,
závěr: procházka podle povahy snoubenců
– romantická, vtipná…, procházka se natáčí po obřadu,
většinou si v téže době dělají venku snímky novomanželů
i fotografové)

* celé dopoledne – od rána po odjezd na hostinu

4350,- Kč

(úvod, nenápadné natáčení u nevěsty, příchod ženicha
a závěr)

* celý svatební den
5450,- Kč
(začíná ráno a končí kolem 17. – 18. hodiny)
DOPORUČUJEME – vznikne pěkný film, na který
se rádi podíváte kdykoli – i po letech - a s kýmkoli …
s partnerem, dětmi i rodiči.. a také známými…
*

mše

+ 500,- Kč

Další:

* natáčení před 8. hodinou (kadeřnice, kosmetička…)
a po 18. hodině – sazba za 1 - i započatou - hodinu 200,- Kč
Vkládání fotografií do filmu:

Podmínkou vložení fota do díla je souhlas autora!
* 20 ks + svatební oznámení
* každá další fotografie (dle dohody)

v ceně
10,- Kč

Materiál – další kopie média, vč. potisku a přebalů:

* kopie DVD – bude-li objednáno včas
(do pěti dnů od odevzdání zakázky)

110,- Kč

* kopie VHS – na požádání
(má kvalitu originálu)

* další kopie objednané později DVD

190,- Kč
150,- Kč

Doprava kameramana v den natáčení:

* z a do sídla společnosti, včetně dalších cest během
natáčecího dne (po Příboře jízdné neúčtujeme) 1 km

7,- Kč

Hudební složka videozáznamu:

* popl. pro Ochranný svaz autorský
v ceně
* příplatek za zpracování dodané hudby (dle dohody) 250,- Kč
Dodání hotového díla:

* poštou na dobírku - poštovné a balné
150,- Kč
* dovoz videozáznamu z a do sídla společnosti 1 km
7,* vlastní odběr v místě společnosti
0,www.televize-pribor.cz (http://www.televize-pribor.cz/?clanek=169)
Kontakt:
Mgr. Irena Nedomová, tel. 776 725 909
Pavel Nedoma, tel. 608 738 793
meil: televize-pribor@seznam.cz, duyvis@tiscali.cz

