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Kim jesteśmy?
Filmowaniem uroczystości ślubnych zajmujemy się od około 15 lat. Na rynku wyróżniamy
się realizacją ﬁlmów w stylu amerykańskim.
Nasze realizacje są nowoczesne, dynamiczne i do ostatniej minuty bogate w emocje. Wybierając Nasz zespół zyskujesz pewność, że Twoja pamiątka z uroczystości nie będzie zalegać na półce
po jednym odtworzeniu - gwarantujemy, że chętnie obejrzysz nagranie nawet kilka razy z rzędu!
Zespół HQFilm składa się z doświadczonych operatorów i montażystów. Działamy jak
dobrze naoliwiona maszyna. Cały czas podnosimy Nasze kwaliﬁkacje na szkoleniach, kursach
i w szkołach ﬁlmowych. Operatorzy, którzy przyjadą na Waszą uroczystość cechują się wysoką
kulturą osobistą i doświadczeniem zbieranym przez lata.
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Nasza Oferta!

Przygotowaliśmy dla Was tabelę, która jest punktem wyjścia
do dalszych uzgodnień:

Pakiet Standard
Lorem ipsum

Relizacja obejmuje:

- Przygotowania pary młodej;
- Liturgię sakramentu małżeństwa;
- kluczowe momenty biesiady weselnej;
- 2-4 klipy weselne;
- nagranie tortu, oczepin.

+ opcja dodatkowa

Zapewniamy:

- Wizyta u kosmetyczki i fryzjera;
- jednodniowy plener po weselu;
- ujęcia z drona na weselu;
- ekspresowy montaż ﬁlmu
w trzy tygodnie;

- Dwóch doświadczonych operatrów;
- Sprzęt najwyższej jakości.

PROMOCJA!

100 PLN
350 PLN
250 PLN
600 PLN

400 PLN - nagranie w jakości 4K - GRATIS!

Otrzymujecie (w czasie 1-6 miesięcy):
- 40-90 minutowy ﬁlm w jakości Full HD;
- 40-90 minutowy ﬁlm w jakości 4K;
- 3-5 minutowy headline w jakości Full HD i 4K;
- Film na pendrive (2 sztuki).

Lorem ipsum

3400 PLN
Zadzwoń i zapytaj o szczegóły: +48 501 512 520
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Nasze portfolio!

Efekty Naszej pracy możecie zobaczyć nie wychodząc z domu. Staramy się na bieżąco
publikować najnowsze teledyski i klipy. Co jakiś czas wrzucamy też pełny ﬁlm!
Wszystko to możesz znaleźć na naszym Facebook’u i na naszej stronie WWW.
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facebook/HQFilmPL
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www.hqﬁlm.pl

Jeśli masz jakieś pytania - zadzwoń. Postaramy się odpowiedzieć na wszystkie
jeszcze przed ewentualnym spotkaniem. Pozwoli to zaoszczędzić Twój czas!
+48 501 512 520
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Zadzwoń i zapytaj o szczegóły:
+48 501 512 520
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