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Pachete Filmare HD Botez
Pachet Video HD Botez
• 2 ore pe suport Blu-ray cu prelucrare high definition.
Se filmeaza aproximativ 3 ore dupa care urmeaza prelucrarea complexa*, iar forma finala este
de 2 ore pe Blu-ray, rezultand 1 disc cu meniu personalizat**, in 2 exemplare.
* prelucrare: vizionarea materialului brut de catre editor, eliminarea momentelor "moarte", montarea
cadrelor urmarind succesiunea fireasca a evenimentului, introducerea unor efecte vizuale de tranzitie
intre secvente, introducerea unei coloane sonore atunci cand momentul respectiv o cere;
** meniul DVD personalizat contine: prenumele bebelusului, data evenimentului, butoane animate
pentru fiecare etapa a evenimentului (promo, taina botezului si restaurant).
Pachetul include prezenta cameramanilor pe toata durata evenimentului.
Filmarea evenimentului se realizeaza cu camere high-definition
iar pentru o redare optima, este recomandabil un Blu-ray player si o plasma TV.
Bonus: filmarea pe suport DVD in format standard definition, intr-un exemplar (1 disc, 2 ore).
Termenul de livrare: 15 zile.
Preturile includ T.V.A .

Pret: 300 euro

Pachet Video HD Botez 2
• 2 ore pe suport Blu-ray cu prelucrare high definition.
Se filmeaza aproximativ 5 ore cu 2 camere (3 ore cu camera principala si 2 ore cu camera secundara),
dupa care urmeaza prelucrarea complexa*, iar forma finala este de 2 ore pe Blu-ray,
rezultand 1 disc cu meniu personalizat**, in 2 exemplare.
* prelucrare: vizionarea materialului brut de catre editor, eliminarea momentelor "moarte", montarea
cadrelor urmarind succesiunea fireasca a evenimentului, introducerea unor efecte vizuale de tranzitie
intre secvente, introducerea unei coloane sonore atunci cand momentul respectiv o cere;
** meniul DVD personalizat contine: prenumele bebelusului, data evenimentului, butoane animate
pentru fiecare etapa a evenimentului (promo, taina botezului si restaurant).
Pachetul include prezenta cameramanilor pe toata durata evenimentului.
Filmarea evenimentului se realizeaza cu camere high-definition
iar pentru o redare optima, este recomandabil un Blu-ray player si o plasma TV.
Bonus: filmarea pe suport DVD in format standard definition, intr-un exemplar (1 disc, 2 ore).
Termenul de livrare: 20 zile.
Preturile includ T.V.A .

Pret: 450 euro

