
 

 
 
 

Γάµος 
01Iαν2023 - 31Δεκ2023 

 
 

Σας ευχαριστούµε που σε συνέχεια της επικοινωνίας µας και κατόπιν διερεύνησης των αναγκών 
σας, µας δίνετε τη δυνατότητα να σας παραθέσουµε την προσφορά µας για την φωτογραφική 
& κινηµατογραφική κάλυψη του γάµου σας.  
 

 
 

Κάλυψη Μυστήριο & Δεξίωση 1350€ +φπα 
 
1. Κάλυψη Μυστηρίου Γάµου  
  
         2 φωτογράφοι - 2 κινηµατογραφιστές 
 

Κάλυψη του µυστηρίου µε σεβασµό στο χώρο και την τελετή.  Τοποθέτηση τεχνητού 
φωτισµού LED µε µπαταρίες για µη ύπαρξη ενοχλητικών καλωδίων. Η παρουσία έµπειρων 
επαγγελµατιών διασφαλίζει την αποτύπωση κάθε στιγµής. 

 
2. Ενδιάµεση φωτογράφιση – κινηµατογράφηση 
 
         1 φωτογράφος - 1 κινηµατογραφιστής 
 

Μετά το µυστήριο θα γίνουν λήψεις σε κοντινό προορισµό και εφόσον το επιθυµείτε. Χρήση 
τεχνητού φωτισµού, όπου απαιτείται, για δηµιουργία καλλιτεχνικού αποτελέσµατος και 
οδηγίες για τις πόζες µε σκοπό τη βελτιστοποίηση αυτού. 

 
3. Δεξίωση 
 
         2 φωτογράφοι & 2 κινηµατογραφιστές 
 

Λήψεις κατά τη διάρκεια της δεξίωσης, των χορών µε χρήση τεχνητού φωτισµού όπου 
απαιτείται, για τη δηµιουργία ξεχωριστού υλικού µε κύριο θέµα πάντα εσάς αλλά και σκοπό 
την αποτύπωση των µοναδικών στιγµών που θα ζήσετε µε τους ανθρώπους που αγαπάτε. 
Διάρκεια 3 ώρες από τους πρώτους σας χορούς. 

 
 
 
 

Κάλυψη µόνο Μυστήριο 
 

         1 φωτογράφος - 1 κινηµατογραφιστής 
 

Κάλυψη του µυστηρίου µε σεβασµό στο χώρο και την τελετή.  Τοποθέτηση τεχνητού 
φωτισµού LED µε µπαταρίες για µη ύπαρξη ενοχλητικών καλωδίων. Η παρουσία έµπειρων 
επαγγελµατιών διασφαλίζει την αποτύπωση κάθε στιγµής. 

 
Φωτογραφία και Βίντεο, 700€ +φπα 

Φωτογραφία µόνο -ή- Βίντεο µόνο, 400€ +φπα 
 
 
 
 
 



 

Παράδοση Υλικού 
 

! Όλο το ψηφιακό φωτογραφικό υλικό σε πλήρη ανάλυση µε βασική επεξεργασία παραδίδεται 
σε κλειδωµένη γκαλερί στη σελίδα µας. 
! Το βίντεο ροής & το βίντεοκλιπ παραδίδονται αρχικά µέσω youtube (unlisted). 
! Όλο το παραπάνω υλικό παραδίδεται σε προσωποποιηµένο usb stick. 
 

Δείγµατα 
 

Δείγµατα της δουλειάς µας µπορείτε να βρείτε στους παρακάτω συνδέσµους 
 
                     Φωτογραφία                                               Βίντεο 
      

Photobooth | Πληροφορίες 
 

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 
 

•  Κάλυψη προετοιµασιών νύφης & γαµπρού  
 Θα καταγράψουµε τις ετοιµασίες σας µε διακριτικότητα και έµφαση στη µοναδικότητα της     
 ηµέρας του γάµου σας µε καθοδήγηση όπου απαιτείται προκειµένου να επιτευχθεί το    
 καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα. 
 
1 φωτογράφος - 1 κινηµατογραφιστής, στον καθέ ένα, +200€ 
1 φωτογράφος - 1 κινηµατογραφιστής, µόνο στη Νύφη, +120€ 
1 φωτογράφος ή 1 κινηµατογραφιστής στον καθέ ένα, +120€ 
1 φωτογράφος µόνο στη Νύφη, +70€ 

 
• Prewedding ή next day φωτογράφιση 80€ 
• Prewedding ή next day κινηµατογράφιση 80€ 
• Photobooth, δεξίωση, µε δυνατότητα online upload, 4 ώρες, 250€ 
• Photobooth, δεξίωση, µε online+απεριόριστες εκτυπώσεις 10x15, 4 ώρες, 350€ 
• VideoBooth, δεξίωση, επιπλέον 100€ στο κόστος του PhotoBooth 
• Ενοικίαση γαµήλιου Σκαραβαίου µε σοφέρ, 250€. 50€ έκπτωση αν συνδυαστεί µε Photobooth 
• Drone µε πιστοποιηµένο και ασφαλισµένο χειριστή 300€ 
• +Βάπτιση, ίδια µέρα +200€ 
• Λήψεις βίντεο µε 4Κ 200€ 
• Δηµιουργία βίντεο µε ειδικά εφέ, κατόπιν συνεννόησης 
• Δηµιουργία video animation µε επιλογή φωτογραφιών σας 100€ 
• Έξτρα φωτογράφος +150€ 
• Έξτρα κινηµατογραφιστής +150€ 
• Κάλυψη δεξίωσης πέραν συµφωνηθέντος ωραρίου 30€/ώρα/συνεργάτη. 

 
Διαδικαστικά/Σηµειώσεις 

 
• 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 ή του next day και εξόφληση του υπόλοιπου 30% µε την παράδοση του συνόλου 
του υλικού. 

! Η προκαταβολή δεν επιστρέφεται σε περίπτωση ακύρωσης από υπαιτιότητα του πελάτη. 
! Έξοδα µετακίνησης & διαµονής εκτός Αττικής, επιβαρύνουν τον πελάτη. 
! Παρεπόµενες υπηρεσίες και δηµιουργία νέου υλικού βασιζόµενο στο πρωτογενές αρχείο, 
τιµολογείται ξεχωριστά. 

! Εξασφάλιση τραπεζιού µε καλή οπτική επαφή του χώρου καθώς και παροχή σε ρεύµα. 
! Στις τιµές δε συµπεριλαµβάνεται ΦΠΑ 24%. 


