PACHET COMPLET PENTRU NUNTA
Foto + Video ( 3000 Lei )










Filmare FULL HD cu o videocameră DSLR
Film de maxim 4 ore cu editare video, tranziții, efecte și coloană sonoră, pe disc BLURAY
Videoclip intro (highlights)
Foto nelimitat (minim 600 fotografii pe DVD) cu prelucrare individuală
Ședință foto pentru mire și mireasă
Predarea materialelor foto și video în două exemplare (discuri și carcase personalizate)
Photobook la dimensiune de 20 x 30 cm (închis) cu 20 pagini și coperți din piele ecologică
Slideshow foto realizat din aproximativ 100 de cadre reprezentative
Prezența unui cameraman și a unui fotograf pe toată durata evenimentului

Dj + Sonorizare + Lumini ( 1100 Lei ) opțional









Echipamentul audio asigură nivelul optim de sunet pentru maxim 200 de persoane prezente pe ring
2 sateliți 600W RMS, 2 bași 600W RMS, 2 amplificatoare și pupitru DJ
Playlist cu piese interpretate de formații și soliști de renume
Playlist-ul se modifică în funcție de preferințele muzicale ale mirilor
Mirii pot solicita un colaj muzical pentru deschiderea evenimentului
Playlist-ul general conține majoritatea genurilor muzicale cât și editări proprii
Trepied cu 4 reflectoare LED (tip PAR) comandate de o interfață DMX
Prezența unui DJ la pupitru pe toată durata evenimentului, în localul respectiv

PACHET COMPLET PENTRU BOTEZ
Foto + Video ( 2000 Lei )










Filmare FULL HD cu o videocameră DSLR
Film de maxim 3 ore cu editare video, tranziții, efecte și coloană sonoră, pe disc BLURAY
Videoclip intro (highlights)
Foto nelimitat (minim 400 fotografii pe DVD) cu prelucrare individuală
Ședință foto pentru copil
Predarea materialelor foto și video în două exemplare (discuri și carcase personalizate)
Photobook la dimensiune de 20 x 20 cm (închis) cu 15 pagini și coperți din piele ecologică
Slideshow foto realizat din aproximativ 100 de cadre reprezentative
Prezența unui cameraman și a unui fotograf pe toată durata evenimentului

Dj + Sonorizare + Lumini ( 800 Lei ) opțional








Echipamentul audio asigură nivelul optim de sunet pentru maxim 200 de persoane prezente pe ring
2 sateliți 600W RMS, 2 bași 600W RMS, 2 amplificatoare și pupitru DJ
Playlist cu piese interpretate de formații și soliști de renume
Playlist-ul se modifică în funcție de preferințele muzicale ale părinților
Playlist-ul general conține majoritatea genurilor muzicale cât și editări proprii
Trepied cu 4 reflectoare LED (tip PAR) comandate de o interfață DMX
Prezența unui DJ la pupitru pe toată durata evenimentului, în localul respectiv
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