CZEŚĆ, JESTEM GRAŻKA
I ROBIĘ FILMY ŚLUBNE
Poznaj moją ofertę na 2022 rok i stwórzmy coś razem!

JAK PRACUJĘ
Prawdziwą radość z pracy sprawia mi uwiecznianie tego,
co dzieje się na twarzach Waszych i Waszych bliskich.
To właśnie emocje sprawiają, że ten dzień jest tak wyjątkowy. Wolę pokazać Wam płaczącą ze śmiechu babcię niż
widok Waszej sali z drona.

Jeżeli Wasz harmonogram dnia ślubu na to pozwala wymkniemy się z zabawy na 15-20 minut na mini plener,
którego efekty są świetnym urozmaiceniem wideo.
Zerknijcie na TEN FILM - kameralne ujęcia z Ewą i Kacprem
zostały stworzone w zaledwie 10 min za salą.

Czasami poproszę Was o zapozowanie, jeżeli czas i miejsce
będą temu sprzyjać. Innym razem „przyczaję” się gdzieś za
wujkiem i z ukrycia nagram to, co jest mi potrzebne, by
stworzyć dla Was wspaniałą pamiątkę z tego dnia.

W dniu ślubu lubię również rozmawiać z ludźmi, słuchać
co fajnego mają do powiedzenia na temat Młodej Pary
i wplatać to później w finalny materiał.

MOJE REALIZACJE
Paulina&Michał
Stary Spichrz Kłanino

Milena&Adam
Kalinówka Gdańsk

Ewa&Kacper
Dwór Biesiadny Rojewo

Alicja&Karol
Mùlk Miszewko

KRÓTKI KLIP
FILM ŚLUBNY

KRÓTKI KLIP
FILM ŚLUBNY

KRÓTKI KLIP
FILM ŚLUBNY

KRÓTKI KLIP
FILM ŚLUBNY

DO WYBORU SĄ 3 OPCJE
Pakiet I

Pakiet II

Pakiet III

czas pracy: 8h
wideo: 10-15 min
pendrive w ozdobnym pudełku

czas pracy: 12h
wideo: 10-15 min
pendrive w ozdobnym pudełku

czas pracy: 12h
wideo 20-30 min
klip 3-5 min
pendrive w ozdobnym pudełku

3000 zł

3600 zł

4200 zł

Wideo do 15 minut jest opowieścią, niekoniecznie chronologiczną. Jego długość
pozwala zawrzeć elementy na których Wam najbardziej zależy, a jednocześnie
jest idealna, żeby podejść do niego w sposób kreatywny i nieszablonowy.

W tym pakiecie otrzymujecie dłuższy
film, na którym znajdzie się więcej
szczegółowych chwil czy detali.

CO DALEJ?
Jeśli jesteście zainteresowani ofertą:

W czym jeszcze mogę Wam pomóc?

1. Umawiamy się na wideo rozmowę, żebyśmy
mogli się wzajemnie poznać.

* Znam wielu utalentowanych fotografów, z którymi
świetnie się współpracuje, więc jeśli nie macie
jeszcze nikogo na oku - chętnie pomogę!

2. Kiedy powiecie mi „TAK” podpisujemy umowę.
3. W ciągu 30 dni wpłacacie 500 zł zadatku.
4. W tygodniu poprzedzającym wesele zdzwaniamy
się jeszcze raz ustalić szczegóły.
5. Do 7 dni po weselu wpłacacie resztę kwoty.
6. Bawimy się świetnie w tym najważniejszym dniu!
7. Czekacie maksymalnie do 90 dni na swoją wideo
pamiątkę ze ślubu!

* Widziałam już różne atrakcje i zwyczaje weselne.
Jeżeli chcielibyście zrobić coś inaczej niż zwykle, ale nie do
końca wiecie jak - śmiało pytajcie, razem to rozkminimy :)
* Możemy udać się również w Wasze ulubione miejsce
na plener, z którego kadry wplotę w Wasz film ślubny.
Na takim plenerze możemy nagrać podziękowania dla
Waszych rodziców. Przykład znajdziecie tutaj.
Koszt pleneru to 700zł.

TU MNIE ZNAJDZIECIE
Jeśli macie pytania lub po prostu chcielibyście umówić
się na wideo rozmowę, żebyśmy mogli się wzajemnie
poznać - piszcie lub dzwońcie śmiało!

Grażyna Tarwid
662 417 239
grazka@localsnaps.pl

Youtube
Facebook
Instagram

