OFERTA

Jakie filmy tworzę?

Co mówią o mojej pracy?

Cześć, jestem Rafał.
Wierzę, że razem stworzymy pełen dobrych emocji film!

Joanna i Damian

Oferuję tworzenie wyjątkowych filmów ślubnych. Moje produkcje są
minimalistyczne, pełne szczęścia, emocji i naturalności. To wszystko
chcę uwiecznić podczas Waszego dnia.
Specjalizuje się w filmach ślubnych o długości 30-40 minut. Reportaż
charakteryzuje się niezwykle kinowym klimatem podkreślającym
wszystkie najważniejsze i najpiękniejsze momenty z całego dnia. Zależy
mi aby każda moja produkcja cechowała się naturalnością, a zarazem
była nietuzinkowa. Podczas pracy pracuję dyskretnie, dzięki temu
udaje mi się uchwycić Wasze naturalne emocje.
Starannie podchodzę do montażu filmu i nadaje mu bajkowy klimat.
Każde ujęcie dokładnie przeglądam, odpowiednio przycinam i
poprawiam kolorystykę. Dużo czasu poświęcam na muzykę i dobranie
odpowiednich efektów dźwiękowych. Jestem zdania, że w dużej
mierze to właśnie muzyka decyduje o tym, czy film będzie naprawdę
dobry.
Filmy realizowany jest przez jednego operatora jednak istnieje
możliwość reportażu filmowego z udziałem dwóch operatorów. Do
każdego filmu otrzymujecie ode mnie również kilkuminutowy teledysk
ślubny.

Serdecznie dziękujemy Rafał Woźniak za przygotowanie
przepięknego klipu oraz filmu z naszego ślubu i wesela!
Dziękujemy za profesjonalne i kreatywne podejście,
za uchwycenie cudownych momentów i świetną współpracę!
Dzięki Tobie będziemy mogli zawsze wrócić do tych wspomnień.
Polecamy usługi Rafała!

Anna i Jarek
Polecam p. Rafała z Nygma Film. To miły, sympatyczny człowiek,
podczas współpracy nie mieliśmy żadnych problemów :)
Bardzo dobra komunikacja, pan Rafał odpowiadał na nasze potrzeby,
stworzył reportaż według naszych wyobrażeń. Mimo iż chyba byłam
marudną klientką to p. Rafał starał się zrobić wszystko, by spełnić
nasze oczekiwania. Efekt końcowy zniewalający!!!

Marta i Tomasz
Zdecydowanie polecam!
Klip jak i reportaż genialnie zmontowany. Wiele ciekawych pomysłów.
Dodatkowo wszystko o co prosiliśmy jest zawarte w materiale.
Super współpraca, swobodna atmosfera.
Materiał otrzymaliśmy błyskawicznie. Wszystko na plus!

PAKIET OPTYMALNY
Długość filmu 30-40 minut

Z moich doświadczeń wiem, że Pary Młode stawiają na krótsze, bardziej dynamiczne formy, które
ogląda się z większą przyjemnością. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom stworzyłem dla Was Pakiet
Optymalny, który zawiera cechy charakterystyczne dla teledysku oraz filmu dokumentalnego.
Wszystko to jest kreatywnie zmontowane i połączone w całość ́ tworząc spójną historię. Jest to
nowoczesny reportaż pełen emocjonalnych ujęć, zmontowanych pod klimatyczną muzyką.
Gwarantuje Wam, że często będziecie do niego wracać. Film tworzę z największą dbałością o detale i
zawiera pełen pięknych przemyślanych ujęć. W pakiecie znajduje się również teledysk, który w
klimatyczny sposób ukazuje w skrócie Wasz Ślub.

od przygotowań do oczepin (11:00-1:00)
1 operator
ujęcia lokacyjne z drona
miniplener w dniu ślubu
teledysk ślubny 2-4min
reportaż filmowy
film dostępny online

Cena: 3500 zł
dojazd do 100km od Łodzi GRATIS – powyżej 1zł za km

Dodatki do Pakietu Optymalnego
Dodatkowy operator- 1000 zł
Kolejny operator kamery daje większą różnorodność ujęć. Dzięki temu film podczas montażu możemy jeszcze bardziej zdynamizować.
Mamy spojrzenie na Wasz dzień w dwóch perspektywach. Polecam tą opcję tym Parom, które organizują duże wesele.

Plener ślubny w innym dniu- 500 zł + koszty dojazdu
Kilka dni po weselu możemy umówić się na plener gdziekolwiek będziecie chcieli, choć ja też mam kilka pomysłów na urokliwe miejsca.
Warto zarezerwować sobie około 4 h. Wszystko zależy od tego jaką koncepcję będziemy chcieli zrealizować. Ujęcia zostaną umieszczone w całościowym filmie.

Podziękowania dla rodziców- 500 zł + koszty dojazdu
W kilkuminutowym filmie podziękujecie swoim rodzicom za co tylko chcecie. Jak to zrobicie? Zależy to tylko już od Waszej wyobraźni.
Możemy też razem usiąść i opracować koncepcję na Wasz film. Po zmontowaniu i zaakceptowaniu przez Was zostanie wyemitowany podczas wesela.

Życzenia od gości- 300 zł
To dobry sposób aby Wasza pamiątka ślubna zawierała także wypowiedzi od gości. Z przyjemnością zapytamy ich o to, jak Was poznali,
jak im się podoba wesele oraz czego chcieliby Wam życzyć.

Wydłużenie filmu o dodatkowe 30 minut- 800 zł
Choć specjalizuję się w filmach półgodzinnych i w tej formie potrafię najlepiej opowiedzieć Waszą historię, to jednak rozumiem też tych,
którzy wolą bardziej tradycyjną wersję reportażu ślubnego.

Same Day Edit- 1000 zł
Same Day Edit to coraz częściej wybierana forma prezentacji filmu przez przyszłych nowożeńców. Jest to klip filmowy zmontowany
i wyświetlany tego samego dnia co Wasz ślub. W praktyce wygląda to tak, że teledysk z dnia ślubu ma swoją premierę od razu po oczepinach.
Same Day Edit jest możliwy do zrealizowania tylko w przypadku wybrania dodatkowego operatora.

MACIE PYTANIA?
Do każdej Pary Młodej podchodzę indywidualnie, jestem też otwarty na Wasze pomysły.
Jeśli jesteście zainteresowani to zapraszam do kontaktu.
Z dużą chęcią poznam Was i stworzę film, do którego często będziecie wracać.

Napicie do mnie: nygmafilm@int.pl
Zadzwońcie: 726-616-142
Messenger: m.me/nygmafilm

www.nygmafilm.com

