
Our team is proud to deliver original
& fresh marketing solutions



Dlaczego  warto 
Wybrać  właśnie  nas?

Podczas realizacji Waszego filmu, 
skupiamy się przede wszystkim 

na pokazaniu piękna emocji, jakie 
towarzyszą Wam w tym 
niepowtarzalnym dniu. 

Zwięzła, krótka forma sprawia, 
że chętnie wracacie do uchwyconych 

w filmie wspomnień.

Z łatwością także, możecie się dzielić 
nimi z najbliższymi. 



Zwykle proponujemy realizację filmu o długości od 30 do 90 minut.

Koszty realizacji: 5500 zł

W cenie otrzymują Państwo film realizowany przez dwóch operatorów za pomocą jasnej optyki na lustrzankach pełno-

klatkowych firmy Canon oraz sony (4 kamery), przy wykorzystaniu stedicamu, jazdy kamerowej .

Oferta obejmuje także plener w dniu ślubu, klip/skrót z filmu (ok. 4 min) oraz zdjęcia wkomponowane w film. 

Dźwięk rejestrowany jest za pomocą profesjonalnych rejestratorów firmy Tascam, M-Audio oraz mikrofonów 

nakamerowych firmy Rode.  Materiał oddajemy na płytach DVD oraz Blu-Ray (2 komplety).

W cenie zawiera się także postprodukcja kolorystyczna gotowego filmu dzięki czemu materiał nabiera kinowej jakości. 

Dodatkowo oferujemy Państwu wykonanie kilkuminutowego klipu z całości wesela za darmo, 

jeżeli pozwolą go nam Państwo zamieścić na naszej stronie w dziale portfolio .
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Naszą ofertę możemy także rozszerzyć o dodatkowe elementy:

Zwiastun ślubny do tygodnia po weselu – 500 zł

Montaż do 30 dni (zwykle czas oczekiwania to 3 miesiące) - 1000 zł

Realizujemy ujęcia filmowe z drona (kościół i sala ślubna) - 1000 zł 

Klip/plener ślubny - 1200 zł (w pakiecie z filmem ślubnym rabat 300 zł)

Zaproszenie ślubne w formie filmu - 1200 zł (w pakiecie z filmem ślubnym rabat 300 zł)

Podziękowania dla rodziców - 1200 zł (w pakiecie z filmem ślubnym rabat 300 zł)

Filmowanie poprawin - 1500 zł

Realizacja filmu w jakości 4K – 1000 zł

Realizacja dodatkowych ujęć w technice slow-motion - 500 zł

Kran kamerowy - 1000 zł (w pakiecie z filmem ślubnym w cenie filmu)

Dodatkowa kopia DVD - 30 zł

Dodatkowa kopia Blu-Ray - 40 zł

Materiał na dedykowanym pen-drive – 150 zł

Dodatkowy (trzeci) operator na ślubie - 1500 zł



DLACZEGO MY?

DDAY to młodzi, kreatywni i pozytywni ludzie, od lat związani z branżą filmową i telewizyjną.
Film to nasza pasja i sposób na życie. 

Na co dzień produkujemy m.in. reklamy, teledyski, filmy promocyjne i dokumentalne,
tworząc znaną i rozpoznawalną markę w polskiej branży filmowej:

creativestudio.com.pl

Nasze produkcje zostały uhonorowane blisko 40 razy na polskich i międzynarodowych festiwalach filmowych:

Wybierając nas do realizacji filmu ślubnego masz pewność, że Twój film będzie najpiękniejszą pamiątką z 
najwspanialszego dnia w Twoim życiu.

Należymy do EEVA.PRO Europejskiego Stowarzyszenia Filmowców Wydarzeniowych, zrzeszającego najlepszych 
filmowców ślubnych w Europie.

http://creativestudio.com.pl/nagrody/

http://www.creativestudio.com.pl/
http://www.creativestudio.com.pl/
http://creativestudio.com.pl/nagrody/


Showreel

portfolio
Dday.com.pl

Paulina i Andrzej KASIA I TOMEKEwa i Damian

https://vimeo.com/185466130
https://vimeo.com/160091015
http://vimeo.com/116738251
https://vimeo.com/108995695
https://vimeo.com/251473836
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