Βάπτιση
01Iαν2022 - 31Δεκ2022
Φωτογραφία & Βίντεο
Μυστήριο
Θα βρεθούμε στο χώρο της Εκκλησίας 1 ώρα πριν το μυστήριο για να καταγράψουμε τον
περιβάλλοντα χώρο, τις αφίξεις καθώς και τις πρώτες οικογενειακές φωτογραφίες. Παράλληλα
θα φωτογραφηθούν τα μαρτυρικά, ο σταυρός και ο στολισμός. Θα χρησιμοποιηθεί τεχνητός
φωτισμός led με μπαταριές για να μην υπάρξει χρέωση προς εσάς για τη χρήση ρεύματος.
Με στόχο τη διακριτικότητα θα χρησιμοποιηθούν κυρίως τηλεφακοί με εξαίρεση ειδικά σημεία του
μυστηρίου. Με την ολοκλήρωση του θα γίνουν λήψεις οικογενειακών φωτογραφιών στον
περιβάλλοντα χώρο.
Παραδοτέα
Όλο το ψηφιακό φωτογραφικό υλικό σε πλήρη ανάλυση με βασική επεξεργασία παραδίδεται
αρχικά σε κλειδωμένη γκαλερί στη σελίδα μας.
Το βίντεο ροής & το βίντεοκλιπ με τις καλύτερες στιγμές παραδίδονται αρχικά μέσω youtube
(unlisted) και κατόπιν σε πλήρη ανάλυση.
Όλο το παραπάνω υλικό παραδίδεται σε προσωποποιημένο usb 3 stick

Συνολικό κόστος για όλα τα παραπάνω 550€ +φπα
Φωτογραφία μόνο -ή- Βίντεο μόνο, 300€ +φπα
Διδυμάκια/Αδελφάκια Φωτογραφία+Βίντεο +100€ +φπα
Φωτογραφία μόνο -ή- Βίντεο μόνο +65€ +φπα
Άλμπουμ
• Κατόπιν συνεννόησης ανάλογα με τις διαστάσεις, σαλόνια, εξώφυλλα κ.ο.κ.
• Τιμή ενδεικτικού βασικού πακέτου με άλμπουμ 25 σαλονιών, 30χ60 και 20χ40, με εκτυπωμένο,
πλαστικοποιημένο εξώφυλλο: 1+1 από 160€, 1+3 από 210€, 1+4 από 265€.
• Κόστος μακέτας 60€
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Έξτρα παροχές
Έξτρα φωτογράφος +120€
Έξτρα κινηματογραφιστής +120€
Τραπέζι, έως 3 ώρες, Φωτογραφία+Βίντεο, +250€
Τραπέζι, έως 3 ώρες, Φωτογραφία μόνο -ή- Βίντεο μόνο +150€
Οικογενειακή φωτογράφιση για δημιουργία ευχολογίου 120€ + εκτυπωση ευχολογίου 50€
Οικογενειακή κινηματογράφηση σε μεταγενέστερη ημερομηνία 70€
Λήψεις βίντεο με 4Κ +200€
Δημιουργία video animation με επιλογή φωτογραφιών σας 100€

Διαδικαστικά
• Οι ανωτέρω τιμές ισχύουν μόνο με κατάθεση προκαταβολής για κλείδωμα ημερομηνίας.
Διατήρουμε το δικαίωμα ανατίμησης εφόσον δεν έχει κατατεθέι προκαταβολή.
• Χρόνοι υλοποιήσεων & παραδόσεων βίντεο κατόπιν συνεννόησης ανάλογα με την
πολυπλοκότητα του ζητούμενου αισθητικού αποτελέσματος.
• Προκαταβολή 30% του συνολικού ποσού για δέσμευση της ημερομηνίας, 40% την ημέρα του
μυστηρίου, εξόφληση του υπόλοιπου 30% με την παράδοση του συνόλου του υλικού.
• Η προκαταβολή δεν επιστρέφεται σε περίπτωση ακύρωσης από υπαιτιότητα του πελάτη.
• Στις ανωτέρω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ
• Παρεπόμενες υπηρεσίες και δημιουργία νέου υλικού βασιζόμενο στο πρωτογενές αρχείο,
τιμολογείται ξεχωριστά.
Δείγμα της δουλειάς μας μπορείτε να βρείτε στους συνδέσμους
Φωτογραφία | Βίντεο (unlisted)

