OFERTA ŚLUBNA
from love for love
www. goralmajcher.pl

FILM ŚLUBNY
To dużo, dużo więcej niż tylko ładny obrazek.

Pełna oferta pod adresem:
https://goralmajcher.pl/film-slubny

To Wasza historia, przeżycia, uczucia.
Detale, które po latach często zacierają się w pamięci.
Bliscy, których kiedyś nie będzie. Kwiaty, światła, muzyka.
Chcemy je dla Was zatrzymać na zawsze. W tak naturalnej i dopasowanej
do Was formie, jak to tylko możliwe. Pragniemy, aby film, który stworzymy
wywoływał silne emocje, przywracał wspomnienia, tak jakbyście z
powrotem cofali się do najpiękniejszego dnia w Waszym życiu.
Razem ze wszystkimi jego zapachami, smakami i wrażeniami.

I PAKIET FILMOWY
materiał filmowy z przygotowań Państwa Młodych, ceremonii oraz
wesela
zmontowany w nowoczesnej formie film trwający do 20 minut w
jakości Full HD
trailer ślubny (love story) trwający 1-2 minuty
1 operator filmowy
krótka sesja plenerowa w dniu ślubu
pendrive z filmem w spersonalizowanym pudełku w stylu G&M

Cena: 4900 pln

II PAKIET FILMOWY
materiał filmowy z przygotowań Państwa Młodych, ceremonii oraz
wesela
zmontowany w nowoczesnej formie film trwający do 60 minut w jakości
Full HD
teledysk ślubny (love story) trwający 3-4 minuty
2 operatorów filmowych

krótka sesja plenerowa w dniu ślubu
pendrive z filmem w spersonalizowanym pudełku w stylu G&M

Cena: 5900 pln

III PAKIET FILMOWY
materiał filmowy z przygotowań Państwa Młodych, ceremonii oraz wesela
zmontowany w nowoczesnej formie film trwający do 60 minut w jakości
Full HD lub 4K
wyjątkowy trailer, który otrzymacie już do 10 dni po ślubie
teledysk ślubny (love story) trwający 3-4 minuty
2 operatorów filmowych
dron

krótka sesja plenerowa w dniu ślubu
sesja ślubna w inny dzień
pendrive z filmem w spersonalizowanym pudełku w stylu G&M

Cena: 7500 pln

FOTOGRAFIA

Pełna oferta dostępna pod adresem:
https://goralmajcher.pl/fotografia-slubna

Zdjęcia będą wyjątkowe, bo będziecie na nich Wy!
W dniu ślubu jesteśmy obok Was, ale staramy się być dyskretni i
fotografować nieco z ukrycia. Jeśli będziecie potrzebowali,
posłużymy radą i pomożemy Wam odnaleźć się przed obiektywem.
Chcemy, żebyście w tym ważnym dniu czuli się komfortowo i
pewnie, skupili się na celebrowaniu tych chwil, nie na pozowaniu.
Dlatego wszystkie Wasze uśmiechy i łzy, emocje które nosicie w
sobie, pragniemy uwiecznić na fotografiach. Praca z ludźmi
niezwykłymi, zakochanymi w sobie, otwartymi, szczerymi, pełnymi
pasji, to to, co kochamy najbardziej!

I PAKIET FOTO
materiał fotograficzny od przygotowań do końca oczepin
350 zdjęć poddanych autorskiej obróbce graficznej
prywatna, strzeżona hasłem galeria online
25 zdjęć na papierze fotograficznym w formacie 10x15
5 zdjęć na papierze fotograficznym w formacie 15x23
krótka sesja fotograficzna w dniu ślubu
personalizowany pendrive w ozdobnym opakowaniu w stylu G&M

3900pln - rezerwacja możliwa
tylko w I i II Pakiecie Łączonym

II PAKIET FOTO
materiał fotograficzny od przygotowań do końca oczepin
700 zdjęć poddanych autorskiej obróbce graficznej
prywatna, strzeżona hasłem galeria online
50 zdjęć na papierze fotograficznym w formacie 10x15
10 zdjęć na papierze fotograficznym w formacie 15x23
krótka sesja fotograficzna w dniu ślubu
sesja plenerowa w inny dzień
fotografia natychmiastowa - aparat instax
tło i dodatki do instaxa
personalizowany pendrive w ozdobnym opakowaniu w stylu G&M

5500 - rezerwacja możliwa tylko
w III Pakiecie Łączonym

SESJA NARZECZEŃSKA
Dajcie zaprosić się na kawę, a opowiemy Wam o naszej pracy. Wy z kolei
poopowiadacie nam o sobie, swoich planach związanych z dniem ślubu.
Świetnym pomysłem, aby zmniejszyć stres przed obiektywem aparatu w dniu
ślubu, jest sesja narzeczeńska, do której Was również zapraszamy! Może stać się
formą pamiątki na całe życie lub być idealnym prezentem dla rodziców w postaci
zdjęcia w ramce w dniu Waszego ślubu. Wzajemne zaufanie to niezwykle istotna
sprawa. To, w jaki sposób zapamiętacie ten dzień, zależy częściowo od nas.
Dlatego pragniemy wejść do Waszego świata.
Chcemy poznać Waszą historię!

Cena: 500/1000 pln

PAKIET ŁĄCZONY
Opcja najchętniej wybierana przez Pary Młode.

Pełna oferta pod adresem:
https://goralmajcher.pl/oferta-laczona

Wybierając pakiet łączony możecie być pewni, że otrzymacie
ponadczasowy materiał stworzony przez młodą, kreatywną
i zgraną ekipę profesjonalnych filmowców i fotografów.
Dokumentowanie Waszych historii w wyjątkowych formach jest naszą
największa pasją, trochę obsesją, trochę szaleństwem. Decydując się na
pakiet łaczony zarówno Wasz film, jak i zdjęcia będą pamiątką
najwyższej klasy, która na zawsze pozostanie w Waszych sercach. Nasze
zgranie i umiejętność wspólpracy sprawią, że ze spokojem, nikomu nie
przeszkadzając uzyskamy wyjatkowe efekty.
Właśnie dlatego Pary najchętniej wybierają Pakiety Łączone.

I PAKIET ŁĄCZONY
materiał filmowy oraz fotograficzny z przygotowań Państwa Młodych, ceremonii oraz
wesela
zmontowany w nowoczesnej formie film trwający do 20 minut w jakości Full HD
teledysk ślubny (love story) trwający 1-2 minuty
1 operator filmowy oraz 1 fotograf
350 zdjęć poddanych autorskiej obróbce graficznej
25 zdjęć na papierze fotograficznym w formacie 10x15
5 zdjęć na papierze fotograficznym w formacie 15x23
krótka sesja filmowo-fotograficzna w dniu ślubu
pendrive z filmem oraz fotografiami w spersonalizowanym pudełku w stylu G&M
dostęp do prywatnej galerii zdjęciowej przez okres 3 miesięcy

Cena: 8800 pln

II PAKIET ŁĄCZONY
materiał filmowy oraz fotograficzny z przygotowań Państwa Młodych, ceremonii oraz
wesela
zmontowany w nowoczesnej formie film trwający do 60 minut w jakości Full HD
teledysk (love story) trwający 3-4 minuty
2 operatorów filmowych oraz 1 fotograf
350 zdjęć poddanych autorskiej obróbce graficznej
25 zdjęć na papierze fotograficznym w formacie 10x15
5 zdjęć na papierze fotograficznym w formacie 15x23
krótka sesja filmowo-fotograficzna w dniu ślubu
pendrive z filmem oraz fotografiami w spersonalizowanym pudełku w stylu G&M
dostęp do prywatnej galerii zdjęciowej przez okres 3 miesięcy

Cena: 9800 pln

III PAKIET ŁĄCZONY
materiał filmowy oraz fotograficzny z przygotowań Państwa Młodych, ceremonii oraz wesela
zmontowany w nowoczesnej formie film trwający do 60 minut w jakości Full HD lub 4K
wyjątkowy krótki trailer, który otrzymacie do 10 dni po ślubie
teledysk (love story) trwający 3-4 minuty
2 operatorów filmowych oraz 1 fotograf
700 zdjęć poddanych autorskiej obróbce graficznej
50 zdjęć na papierze fotograficznym w formacie 10x15
10 zdjęć na papierze fotograficznym w formacie 15x23
krótka sesja filmowo-fotograficzna w dniu ślubu
filmowo-fotograficzna sesja plenerowa w inny dzień
fotografia natychmiastowa - aparat instax
tło i dodatki do instaxa
pendrive z filmem oraz fotografiami w spersonalizowanym pudełku w stylu G&M
dostęp do prywatnej galerii zdjęciowej przez okres 6 miesięcy

Cena: 12800 pln

DODATKI DO PAKIETÓW
sesja filmowa - 1000pln
sesja filmowo-fotograficzna - 1900pln
dron - 500pln
sesja narzeczeńska (film) - 500pln
sesja narzeczeńska (film-foto) - 1000pln
wydłużenie filmu - 500pln/każde dodatkowe 15 min
dodatkowe dłuższe elementy w filmie np. kazanie w kościele cena do uzgodnienia
dojazd powyżej 50km od Rzeszowa - 1pln/km
fotoksiążka - 450pln + koszt książki

Drodzy narzeczeni,
Dziękujemy za czas poświęcony na zapoznanie się ze szczegółami
naszej oferty. Mamy nadzieję, że przypadła Wam do gustu i zechcecie,
abyśmy uwiecznili Wasze najpiękniejsze chwile.
Jeśli tak, koniecznie dajcie nam o tym znać mailowo, bądź
telefonicznie, gdyż dopiero w momencie, w którym zadeklarujecie chęć
rezerwazji terminu, będzie on zajęty przez Was. W innym wypadku
inne Pary mogą was ubiec z rezerwacją.
Kochani, życzymy Wam wspaniałych przygotowań do Waszego dnia!
Serdeczne pozdrowienia od
całego naszego zespołu,
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