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Dynamika – film z kilku kamer

Ujęcia najważniejszych chwil w Waszym filmie będą z kilku 
kamer, dzięki czemu  będzie zachwycał unikalnymi kadrami 

z różnych perspektyw.
Pracuję dyskretnie, nadając jednocześnie każdemu ujęciu w 

filmie odpowiednią dynamikę, nastrój i klimat.  

Wasz film będzie pełen barw, bez poruszeń, ponieważ filmuję nowoczesnym 
sprzętem dostosowanym do warunków ślubnych.

Filmowanie w dniu ślubu to dopiero początek długiej drogi aby oddać Wam 
najwspanialszy film.  Film montuję nadając ujęciom odpowiednie tempo, 

kolorystykę, styl. 



  

W filmie otrzymacie przemyślaną oprawę muzyczną. 
Będzie w nim kilka teledysków

do których możecie wybrać muzykę:
           - przygotowania do ślubu
           - powitanie Młodych i gości przed kościołem
           - teledysk z życzeń
           - najważniejsze chwile Waszego ślubu i Wesela
           - teledysk z sesji plenerowej
           - reportaż z sesji fotograficznej

 Piękny czysty przestrzenny dźwięk  jest niezbędny do opowiedzenia Waszej 
filmowej historii.  Dźwięk to pokłady emocji: błogosławieństwo rodziców szeptane 

wzruszonym głosem matek, Ave Maria zaśpiewane w kościele, słowa Waszej 
przysięgi, oklaski i zachwyt gości po pierwszym tańcu. 

W dobrym tonie



  

Wybór kamerzysty, to wbrew pozorom bardzo ważna decyzja, w końcu wpuszczacie 
w swój świat obcą osobę. Dla tego ważne aby był to ktoś kogo zwyczajnie polubicie. 
Umówmy się zatem na spotkanie i porozmawiajmy o Waszym wymarzonym filmie.

Jak pracuję w dniu ślubu?

Od dekady towarzyszę parom w ich najwspanialszym dniu 
w życiu.  Skupiam się na ich emocjach.  choć wolę reportaż 

naturalny, bez wpływania na bieg wydarzeń, bez 
przeszkadzania, bez dubli, to wspieram parę młodą aby jak 

najlepiej zaprezentowała się w dniu ceremonii przed 
kamerą i aby ich film był wyjątkowy. 



  

Pakiet Classic – 2500 zł.

Ślub – 20 minut 
Wesele – 90 minut

Teledysk skrót - 5 minut

Płatność przy odbiorze filmu do 3 miesięcy po ślubie.
Zaliczka przy podpisaniu umowy  200 zł.

W każdym pakiecie Para Młoda otrzymuje dwa osobne filmy: film 
ze ślubu i film z wesela. Do każdego pakietu jest osobny teledysk, 
skrót najważniejszych chwil ze ślubu i najciekawszych momentów 
z wesela.

Portfolio:   filmslubny.eu

Para Młoda otrzymuje w cenie indywidualnie 
zaprojektowany z wybranych przez nich zdjęć ślubnych 

album z filmem Full HD lub 4K na pamięci USB. 
Dostępna jest szeroka gama kolorów okładek.

Na fotografii okładka Classic Box. 

https://filmslubny.eu/


  

Pakiet Deluxe – 2900

Teledysk z przygotowań - 
Błogosławieństwo - Ślub – 25 minut 

Wesele – 90 minut
Teledysk skrót - 5 minut

W każdym pakiecie długość filmu może być określona 
przez Parę Młodą. 

Od Waszej decyzji zależy to ile wspomnień zostanie Wam na 
przyszłość. Dla tego nie warto zamawiać tylko krótkiego  

reportażu czy teledysku. dłuższy film opowie więcej o waszym 
dniu, a gdy będziecie chcieli, to w przyszłości zawsze 

będzie można go skrócić. 

Wszystkie pakiety:   filmslubny.eu/ceny/

Okładka Folio Box z kartami Passe Partout. Album ten 
ma okładkę wykonaną z impregnowanej tkaniny. 

Wewnątrz znajduje się 5, 10 lub 15 wybranych kadrów 
z filmu ślubnego. Z boku jest pamięć USB z filmem w 

wersji HD lub 4K

https://filmslubny.eu/kamerzysta-warszawa-ceny/


  

Pakiet Collection – 3300 zł.

Teledysk z przygotowań - 
Błogosławieństwo- Ślub – 20 minut 

Wesele – 90 minut
Teledysk skrót - 5 minut

Teledysk z sesji plenerowej – 4 minuty

Jeśli chcecie aby film był ciekawszy:

Podziękowania dla Rodziców teledysk - 600 zł. 
W cenie sesji ujęcia z drona.
Drugi kamerzysta - 500 zł.
Dron na ślub –  od 600 zł.
Dodatkowy album z filmem – 25050 zł.
Zniżka ,,Po sezonie” 200 zł.

Dla czego warto zamówić film ze ślubu:  slubne-porady.pl

Okładka Pendrive Box. Album ten ma okładkę 
wykonaną z impregnowanej tkaniny. Wewnątrz znajduje 

się pamięć USB z filmem w wersji HD lub 4K.

Czy wiecie że na pendrive możecie dodać Wasze zdjęcia 
ślubne? Dodatkowa okładka z filmem i zdjęciami będzie 

idealnym prezentem dla bliskich.

https://slubne-porady.pl/


  

JOIN US

  Let’s celebrate love together

Zarezerwuj termin, 
zapytaj o promocje.

  
Tel. 501307789

  
e-mail: piotrdiszer@wp.pl

filmslubny.eu 

 Facebook  

slubne-porady.pl 
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