
 

 



 

 



 

 
 

 
 

 
Βάπτιση 

01Iαν2023 - 31Δεκ2023 
 
 

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 (πακέτο φώτο+βίντεο) 
 

 
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 170€, 1+2 από 190€, 1+3 από 210€, 1+4 από 265€. 

• Κόστος µακέτας 60€ 
 

Έξτρα παροχές 
• Έξτρα φωτογράφος +120€ 
• Έξτρα κινηµατογραφιστής +120€ 
• Τραπέζι, έως 3 ώρες, Φωτογραφία+Βίντεο, +150€ 
• Τραπέζι, έως 3 ώρες, Φωτογραφία µόνο -ή- Βίντεο µόνο +100€ 
• 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 50€ για δέσµευση ηµεροµηνίας, εξόφληση έως και την ηµέρα του µυστηρίου. 
• 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) 


