
Oferta 
Smooth Production

http : / /www.smoothproduct ion .p l /



Co oferujemy?
Cudowne filmy, w których dominuje piękno, naturalność i
szczere emocje. Oddajemy wam nie tylko zwykłe kadry, ale
pięknie opowiedzianą historię waszej miłości. Nie mamy
ustalonego scenariusza, pozwalamy wam być sobą bo to w
tym dniu jest najważniejsze!



Nasza wizja
Smooth Production to firma, która zadba o piękne filmy ,
ponieważ każde ujęcie jest wyjątkowe i niepowtarzalne!
Lubimy spontaniczność, wzruszenia przy ołtarzu, a także
wasze niezwykłe relacje z rodziną i znajomymi. Chcemy
byśmy byli w tym dniu dobrymi znajomymi, więc możecie
na nas totalnie liczyć. Pomożemy zawiązać muchę, wpiąć
welon czy zawołać mamę.



Jaka długość filmu?
Możliwości jest kilka. My proponujemy 3 opcje. Są one już
sprawdzone i zawsze opowiadają historię w wybranej
formie do końca. Jesteśmy elastyczni, więc nie znaczy to,
że nie można wybrać sobie swojej wymarzonej długości.
Poniżej są nasze propozycje. Zapoznajcie się z nimi i
zadecydujcie jaka długość pasuje wam najbardziej!

Film - 6 minut Film - 20 + 3 minuty Film - 45 + 3 minuty

Jest to skrót z całej
uroczystości od

przygotowań Pani Młodej
i Pana Młodego do

godziny 24:00. Idealnie
nadaje się do  przesłania
na social media. Film jest
bardzo dynamiczny, akcja
toczy się szybko, zwięźle i

na temat - na waszych
regułach! 

3600 zł

Ta opcja to krótsza wersja
opcji trzeciej. Zawarte są

w niej najważniejsze
momenty, natomiast część
z zabawy zmontowana jest
w dynamiczny i ciekawy
sposób z odpowiednio
dobranym podkładem 
(w przeciwieństwie do

dłuższej wersji gdzie są też
wmontowane piosenki "na

żywo" z parkietu)

4700 zł

Pamiątka, do której zawsze
możecie wrócić po latach.

Dzięki nieliniowemu
montażowi i ujęciom 2

operatorów oraz świetnie
dobranej muzyce film ogląda

się wspaniale. W swojej
przystępnej formie mieści

wszystkie atuty długiego filmu.
Ujęcia plenerowe nagrywane w
dniu ślubu czynią film bardziej

atrakcyjnym. 3 minutowy
trailer to super zachęta do

obejrzenia całości. 

6100 zł
1 operator, dron, dojazd

do 100 km w cenie
1 operator, dron, miniplener,
pendrive, dojazd do 100 km

w cenie 

2 operatorów, dron,
miniplener, pendrive, dojazd

do 100 km w cenie 

Przykładowe filmy
kliknij w miniaturkę

https://vimeo.com/636932845/31150056d6
https://vimeo.com/500904085/dfcbf2f39c
https://vimeo.com/640062215/3ba5c1c6f0

