
LEM    NPIC
studios

F I L M Ś L U B N Y



OFERTA FILMOWA
Podstawowe pakiety filmowe

2900zł
CLEVER

PAKIET CLEVER
Wszystko to co najważniejsze zamknięte w krótkiej formie filmowej, wypełnione emocjami, 
w towarzystwie Waszych ulubionych utworów muzycznych. Uwiecznij chwile, które ożyją 
na nowo przy każdym oglądaniu. Towarzysząc Wam przez 8 godzin w dowolnie wybranym 
przedziale czasowym dbamy o to, by wykonany przez nas film stał się gwarancją 
nieśmiertelności Waszych najważniejszych wspomnień.   

3900zł
CREATIVE

PAKIET CREATIVE
Wasz komfort i zadowolenie są naszym priorytetem, dlatego przygotowaliśmy ofertę 
zapewniającą kompleksową całodniową obsługę oraz najwyższy standard filmowej usługi. 
Ślub i wesele to wydarzenia niepowtarzalne i wyjątkowe.  Stwarzające rzadką możliwość 
dzielenia radości z rodziną i znajomymi, wspólnego przeżywania niezapomnianych chwil, 
ale również wspaniałej całonocnej zabawy. Nic w takim stopniu jak film nie zapewnia 
możliwości uchwycenia emocji z tym związanych. Zapewnij sobie i swoim bliskim 
niezapomnianą pamiątkę tych wydarzeń. Podczas przygotowań, uroczystości ślubnych 
oraz zabawy weselnej będziemy dyskretnie dbać o zapewnienie Wam niesamowitego 
filmowego przeżycia, do którego będziecie powracać wielokrotnie.

10%
ZNIŻKI

RABATY

Przewidujemy rabaty terminowe obejmujące uroczystości organizowane w 
wybranych miesiącach (I,II,III,IV,V,X,XI,XII) oraz organizowane między niedzielą a 
piątkiem (cały rok). Przewidziane są również rabaty na usługi dodatkowe.



OFERTA FILMOWA
Podstawowe pakiety filmowe

2 operatorów

CREATIVE

25 - 45 min

od godz. 9.00 
do godz. 1.00

10%
rabatu

3900zł
CENA

10%
rabatu

2 operatorów

CLEVER

8 godz. w dowolnym
przedziale czasowym

10 - 20 min

PAKIET
FILMOWY

2900zł
CENA

10%
rabatu

Kopia �lmu
Full HD na indywidualnym

urządzeniu USB

Archiwizacja �lmu na
indywidualnym

koncie GoogleDrive

Możliwość poszerzenia pakietu
o opcje dodatkowe

Korzystne rabaty
terminowe

Realizacje na terenie
całego świata

Kompleksowa
usługa �lmowania

Płatność w wygodnych
3 ratach

Najwyższa jakość obrazu
i dźwięku

EKIPA
FILMOWA

CZAS
PRACY

DŁUGOŚĆ
GOTOWEGO FILMU

TELEDYSK
PODSUMOWUJĄCY

ZWIASTUN
FILMU

RABAT NA
DODATKOWE USŁUGI

RABAT
TERMINOWY

PLENER
FILMOWY

W KAŻDYM
PAKIECIE



OFERTA FILMOWA
Dodatkowe usługi filmowe

1000 zł

UJĘCIA Z POWIETRZA (DRON)
Operator drona obecny w dniu ślubu 
wzbogaci Wasz film niesamowitymi 
ujęciami z powietrza. W przypadku 
pakietu CREATIVE cena obejmuje 
również ujęcia z drona na plenerze 
filmowym.

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ
OBRAZU I DŹWIEKU
Nowoczesne lustrzanki CANON, 

zewnętrzne mikrofony, rejestratory 

dźwięku oraz zaawansowane 

wyposażenie są gwarancją najwyższej 

jakości produkcji filmowej 

1000 zł
WESELA WIELODNIOWE
Koszt pracy 2 operatorów/dzień w 
przypadku filmowania drugiego i 
kolejnych dni uroczystości weselnych.

250 zł

ZESTAW PŁYT DVD, BLU_RAY
Na życzenie klienta przygotowujemy 
zestaw 3 kopii DVD oraz 1 kopii 
BLU-RAY ubrane w eleganckie pudełko, 
z indywidualnie zaprojektowaną 
okładką, nadrukami na płyty oraz menu 
wyboru scen.

800 zł

FILMOWE PLENERY WYJAZDOWE
Koszt pracy 2 operatorów/dzień w
przypadku planowania pleneru 
wymagającego całodniowego 
zaangażowania lub pleneru 
zagranicznego. Klient pokrywa również 
koszty transportu oraz ewentualnego 
zakwaterowania .

1500 zł

PODZIĘKOWANIA DLA RODZICÓW
Nie można sprawić lepszej 
niepodzianki rodzicom niż 
przygotowane wspólnie z nami filmowe 
podziękowania dla rodziców 
wyświetlane na weselu. Sprawdź 
produkcje na naszej stronie WWW oraz 
kanale Youtube!

1000 zł

SAME DAY EDITING
Zaskocz swoich gości niesamowitym 
filmem montowanym w trakcie trwania 
wesela a wyświetlanym już po północy!
Montażysta obecny w dniu 
uroczystości z najlepszych ujęć 
uzyskanych od przygotowań do 
pierwszego tańca przygotuje 
fantastyczną niespodziankę dla 
Waszych bliskich.

PŁATNOŚCI
Wygodna płatność w 3 ratach:

- 20% zadatku przy podpisywaniu umowy

- 40 % w w tygodniu poprzedzającym 

termin zlecenia

- 40 % przy odbiorze gotowego produktu

FILM NA ZEWNĘTRZNYM 
NOŚNIKU USB
Fim zostanie Wam przekazany w 

formie plików Full HD umieszczonych 

na eleganckim urządzeniu typu 

Pendrive USB z ustalonym przez 

klienta grawerem.

ARCHIWIZACJA FILMU W 
CHMURZE
Kopia filmu zostaje umieszczona w 

specjalnie stworzonym koncie 

GoogleDrive w celu udostępnienia 

filmu najbliższym oraz dożywotniej 

archiwizacji materiału na wypadek 

utraty filmu

KOSZTY TRANSPORTU 
ORAZ ZAKWATEROWANIA
Koszty transportu oraz zakwaterowania 

pokrywa klient. Koszty transportu liczone 

są według stawki 75gr/km. Pokrycie 

kosztów zakwaterowania wymagane jest 

w przypadku zleceń odwywających się 

powyżej 120 km od siedziby firmy

ZLECENIA 
NIESTANDARDOWE
Nie znalazłeś w naszej ofercie tego 

czego szukasz? Skontaktuj się z nami 

a zrobimy wszystko by sprostać 

Twoim wymaganiom i zreazlizować 

nawet najbardziej zakręcone pomysły!



Mariusz Miodoński
ul. Mieszka I 38

Bielsko-Biała 43-300
I piętro

 
+48 694 100 370

lemonpicstudios@gmail.com
www.lemonpic.pl

https://www.facebook.com/lemonpicstudios


