MÁNYI FOTÓ & VIDEÓ - EGYBEKÖTÖTT ESKÜVŐI FOTÓS ÉS VIDEÓS ÁRLISTA 2021
Csomagjaink:

ARANY

EZÜST

BRONZ

ALAP

MINI (csak polgári szertartás)

Egybefüggő rendelkezésre állás

14 óra

12 óra

10 óra

8 óra

max. 2 óra

min. 700db

min. 500db

min. 400db

min. 300db

min. 150db

Összefoglaló kisfilm: 6-10 perc (4K cinematik felbontásban)
Komplett felvételek a főbb eseményekről, összevágva

Összefoglaló kisfilm: 5-8 perc (4K cinematik
felbontásban) Komplett felvételek a főbb
eseményekről, összevágva (4K felbontásban)

Átadott képek száma

Átadott videók (csak a*-al jelölt

AJÁNDÉK
HA GYORS
VAGY!

szolgáltatások esetében)

Ajándék szolgáltatások 21
napon belüli szerződéskötés
esetén

(4K felbontásban)

Összefoglaló kisfilm: 2-4 perc (FullHd
Felbontásban) Komplett felvételek a
Összefoglaló kisfilm: max. 3 perc
(FullHd Felbontásban)
főbb eseményekről, összevágva

felbontásban)

(FullHD felbontásban)

Kreatív, vagy jegyes fotózás/videózás* az esküvő
napján vagy külön napon, +drónos felvételek

Kreatív, vagy jegyes fotózás/videózás* az
esküvő napján, +drónos felvételek

Kreatív, vagy jegyes fotózás az esküvő
napján

Jegyes fotózás az esküvő napján

nincs

Online +USB adathordozón

Online +USB adathordozón

Online +USB adathordozón

Online

Online

25.000Ft/órától

20.000Ft/órától

20.000Ft/órától

20.000Ft/órától

15.000Ft/órától

Befektetésed összege (bruttó)
1 fotós esetén

180.000Ft

170.000Ft

160.000Ft

150.000Ft

75.000Ft

Befektetésed összege (bruttó)
2 fotós esetén

280.000Ft

260.000Ft

240.000Ft

220.000Ft

120.000Ft

*Befektetésed összege (bruttó)
1 fotós és 1 videós esetén

410.000Ft

390.000Ft

380.000Ft

360.000Ft

180.000Ft

*Befektetésed összege (bruttó)
2 fotós és 1 videós esetén

560.000Ft

530.000Ft

510.000Ft

480.000Ft

Nem igényelhető

Felvett anyagok átadási módja
Plusz óra

SZOLGLÁLTATÁSAINK ÁRA

Összefoglaló kisfilm: 3-6 perc (FullHd
Komplett felvételek a főbb
eseményekről, összevágva (FullHD

Felbontásban)

Csomagon kívül kérhető Plusz fotós és videós szolgáltatások:
Jegyesfotózás az esküvő napján
(kb. 30-50 kép, 1 órás fotózás) (Az

30.000Ft

Minden képből színes és fekete-fehér verzió

20.000Ft

50.000Ft

Zenés slideshow a legjobb képekből
(kb. 4-8 perc)

20.000Ft

70.000Ft

Drónos légi felvételek készítése

50.000Ft

50.000Ft

A komplett videófelvételek vágatlan,
szerkesztetlen (nyers) átadása hozott
adathordozóra

20.000Ft

40.000Ft

Esküvői fotóalbumok

15.000Ft-tól

100Ft/km

Előfoglalási díj egységesen

arany, ezüst és a bronz csomag tartalmazza)

Jegyesfotózás külön napon
(kb. 40-60 kép, 1-2 órás fotózás)
(Az arany csomag tartalmazza)

Külön napos kreatív fotózás
(kb. 60-80 kép, 2-3 órás fotózás)
(Az arany csomag tartalmazza)

Kreatív videók elkészítése
(Az arany és ezüst csomag tartalmazza)

4K minőségű videó felvételek
(Az arany és ezüst csomag tartalmazza)

Utiköltség (oda-vissza számolandó
deszki székhelyünktől)

(Az arany és ezüst csomag tartalmazza)

80.000Ft. (MINI csomag esetén: 40.000Ft) Ezen
összeg a csomag árának része, ennyivel kell majd
kevesbbet fizetni a kész anyag(ok) átadásakor.

