
Esküvői filmkészítés

Közel tíz év szakmai tapasztalattal rendelkezve, esküvői 
filmkészítést vállalunk. A filmeket gondosan, előre 
megtervezett koncepció alapján készítjük el. A megren-
delő igényeit maximálisan figyelembe véve dolgozunk. 
A felvételek fullHD felbontásban készülnek. A vi- 
deofelvételek  készítéséhez  DSLR gépeket ( 2db Canon  
5D mk 2, 1 db Canon 60D, L-es optikák), a hangfelvétel-
ekhez külső rögzítő eszközöket ( 2db zoom h1 hang-
felvevő) használunk. A filmes hatás elérése érdekében 
speciális kameramozgató rendszereket alkalmazunk 
(slider, krán, glidecam). Munkáink során törekszünk az 
egyediségre! A végterméket a hiteles eseményrögzítés 
(documentary) és a filmes editálás (cinematography) 
ötvözésével állítjuk elő. A lemezek egyedileg szerkesz-
tett designnal, és többszintű menürendszerrel készül-
nek. A termékeket díszcsomagolásban adjuk át. 
(A különféle munkafolyamatok elvégzésére más-más szakem-
bereket alkalmazunk) 

• Megbeszélés {ötletek egyeztetése}
• Forgatás {operatőri munkálatok}
• Feldolgozás {video utómunkálatok}
• Authoring {összeállítás}
• Átadás

• Dokumentáló rész: a meghatározó események rögzítése időrendben. Az utómunkálatok során 
hosszabb videoanyag készül. Élesvágásokkal, effektek nélkül, hitelesen mutatja be a történéseket.
Az elkészített film játékideje: 1,5- 4 óra  Médiumok: 2 db dual layer DVD disc, 2db Blu-ray disc 
példányonként 

• Filmes rész: a leglátványosabb részek felvétele speciális eszközökkel. Az utómunkálatok során egy 
rövid klip és  megközelítőleg egy órányi videoanyag készül. A zenés montázs célja az érzelemkeltés. Az 
esküvő legszebb képsorait tartalmazza. A hoszabb anyag összefoglalóként szolgál (legfontosabb részek 
kiemelve a ceremóniából). Az elkészített klip játékideje: 4-10 perc, a film játékideje 30- 90perc 

       Médiumok: 1 db DVD disc, 1 db Blu-ray disc példányonként 

Az esküvő napján, a délelőtti óráktól másnap hajnalig állunk 
rendelkezésre. A rendezvényeken minimum két operatőr 
dolgozik. A főbb eseményeket végig rögzítjük. A felvételek 
minden esetben több nézőpontból készülnek. (közeli, és to-
tal kép egy témáról, mely az összeállítást követően kellően 
látványossá teszi a filmet).

Az anyag elkészítésének fázisai:

Az átadott médiumok tartalmi felépítése:

3x 2 db DVD video (doc)1

1 db Blu-ray video (doc)1

1 db Blu-ray video (cin)2

3x 1 db DVD video (cin)2

1

2

(doc)

(cin)

Referenciáink megtekinthetők: http://films.vagoart.hu http://www.facebook.com/vagoartfilms

Operatőri munka (professzionális eszközökkel):                                      (2x 12 óra rendelkezésre állás) 2x 36.000 Ft
Utómunkálatok (vágás, színezés, konvertálás, grafikai tervezés, authoring)    (min. 48 óra munkaidő)                
Anyagköltség (lemezek, nyomtatás, sokszorosítás, egyedi csomagolás)
Útiköltség (200km-ig) 

96.000 Ft 
22.000 Ft 
10.000 Ft 

Összesen: 200.000 Ft

Az árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák!Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!

* a szolgáltatás mindkét csomagot tartalmazza

http://films.vagoart.hu
http://www.facebook.com/vagoartfilms
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