
NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE
PYTANIA PAKIET SMART PAKIET SIMPLE Pakiet DELUXE PAKIET ROYAL

UWAGA PROMOCJA DLA
TERMINÓW od 1

października do 31 maja
NAWET DO 500zł RABATU!

Cena pakietu za film z
jednego dnia ślubu? 1,800zł 2,800zł 3,800zł 4,999zł

WESELE W INNYM DNIU
NIŻ SOBOTA? NAWET

300zł RABATU NA DOBRY
POCZĄTEK :)

Cena pakietu za film z
dwóch dni ślubu?

UWAGA ZLECENIA NA PAKIET SMART
przyjmujemy jedynie dla terminów od 1

listopada do 31 marca lub w dniach innych
niż sobota i niedziela

nie dotyczy 4,800zł 5,999zł
UWAGA CENY ZAWIERAJĄ 23%

PODATKU VAT
UWAGA CENY ZAWIERAJĄ 23%

PODATKU VAT
UWAGA CENY ZAWIERAJĄ 23%

PODATKU VAT
UWAGA CENY ZAWIERAJĄ 23%

PODATKU VAT
UWAGA CENY ZAWIERAJĄ 23%

PODATKU VAT
PODSTAWOWE RÓŻNICE W
PAKIETACH PODSTAWOWE RÓŻNICE W PAKIETACH PODSTAWOWE RÓŻNICE W PAKIETACH PODSTAWOWE RÓŻNICE W PAKIETACH PODSTAWOWE RÓŻNICE W PAKIETACH

Długość filmu około 10 min Film w formie
TELEDYSKU ŚLUBNEGO

około 20 min (Jedna spójna całość,
przysięga w całości, pierwszy taniec w
całości) W CENIE RÓWNIŻ KRÓTKI

ZWIASTUN FILMU

około 45 minut (Jedna spójna całość,
przysięga oraz najważniejsze fragmenty
wesela w całości) W CENIE RÓWNIEŻ
KRÓTKI ZWIASTUN ORAZ TELEDYSK

ŚLUBNY

Film od 45 min do 3 godzin !!! SAM
DECYDUJESZ O SPOSOBIE

MONTAZU FILMU I WYBIERASZ
FARAGMENTY. DODATKOWO W

CENIE 5 TELEDYSKÓW!!!

UMOWĘ MOŻNA
PODPISAĆ NIE

WYCHODZĄC Z DOMU.
Wystaczy ją wypełnić i

przesłać skan na
4ka.studio@gmail.com oraz

wpłacić zadatek!
Jakość filmu? FULL HD (1080i) 1920x1080 FULL HD (1080i) 1920x1080 FULL HD (1080i) 1920x1080 FULL HD (1080i) 1920x1080

Ilość kamerzystów (operatorów) na
weselu? 2 operatorów lustrzanek pierwszego dnia 2 operatorów lustrzanek pierwszego dnia

2 operatorów lustrzanek pierwszego i
drugiego dnia

2 operatorów lustrzanek pierwszego i
drugiego dnia

3 OPERATOR za dopłatą
1000zł

Czas pracy kamerzysty w pierwszy
dzień? od przygotowań do 20.00 od przygotowań do pierwszego tańca od przygotowań do końca oczepin od przygotowań do końca oczepin

Czas pracy kamerzysty w drugi dzień? nie dotyczy nie dotyczy 3 godziny w dowolnym przedziale czasowym
do 6 godzin w dowolnym przedziale

czasowym
Długość filmu z poprawin? nie dotyczy nie dotyczy Około 20-30 minut Do 2 godzin
Czy klient ma możliwość ustalenia
sposobu montażu oraz doboru
podkładów muzycznych wedle
własnego uznania?

Film montowany jest zgodnie z określonym
schmatem. Klient ma możliwość wyboru

podkładów muzycznych

Film montowany jest zgodnie z określonym
schmatem. Klient ma możliwość wyboru

podkładów muzycznych

Film montowany jest zgodnie z określonym
schmatem. Klient ma możliwość wyboru

podkładów muzycznych

Klient ma pełną dowolność w montażu.
Doborze elementów które mają się

znaleźć w filmie, długości filmu oraz
wyboru podkładów muzycznych

Ile kopii filmu otrzymuje klient

1 kopia DVD filmu ślubnego w cenie (każda
następna 50zł), 1 kopia Blu-Ray filmu

ślubnego dwudniowego wliczone w cenę
(każda następna 70 zł)

3 kopie DVD filmu ślubnego w cenie (każda
następna 50zł), 1 kopia Blu-Ray filmu

ślubnego dwudniowego wliczone w cenę
(każda następna 70 zł)

3 kopie DVD filmu ślubnego w cenie (każda
następna 50zł), 1 kopia Blu-Ray filmu

ślubnego dwudniowego wliczone w cenę
(każda następna 70 zł)

5 kopii DVD filmu ślubnego w cenie
(każda następna 50zł), 3 kopie Blu-Ray
filmu ślubnego dwudniowego wliczone

w cenę (każda następna 70 zł)

OPCJE DODATKOWO PŁATNE OPCJE DODATKOWO PŁATNE OPCJE DODATKOWO PŁATNE OPCJE DODATKOWO PŁATNE OPCJE DODATKOWO PŁATNE

Dopłaty za nadgodziny (przed lub po
godzinach pracy)? 200zł/h 200zł/h 200zł/h 200zł/h

UMOWĘ MOŻNA
PODPISAĆ NIE

WYCHODZĄC Z DOMU.
Wystaczy ją wypełnić i

przesłać skan na
4ka.studio@gmail.com oraz

wpłacić zadatek!

PREZENTACJA ZDJĘĆ Z
DZIECIŃSTWA wyświetlana w trakcie
wesela

300 zł dodatkowej dopłaty. CENA NIE
ZAWIERA WYPOŻECZENIA PROJEKTORA

300 zł dodatkowej dopłaty. CENA NIE
ZAWIERA WYPOŻECZENIA

PROJEKTORA
300 zł dodatkowej dopłaty. CENA NIE

ZAWIERA WYPOŻECZENIA PROJEKTORA

300 zł dodatkowej dopłaty. CENA NIE
ZAWIERA WYPOŻECZENIA

PROJEKTORA
CHCESZ WYPOŻYCZYĆ
PROJEKTOR? ZAPYTAJ

NAS O CENY
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PYTANIA PAKIET SMART PAKIET SIMPLE Pakiet DELUXE PAKIET ROYAL

UWAGA PROMOCJA DLA
TERMINÓW od 1

października do 31 maja
NAWET DO 500zł RABATU!

Cena pakietu za film z
jednego dnia ślubu? 1,800zł 2,800zł 3,800zł 4,999zł

WESELE W INNYM DNIU
NIŻ SOBOTA? NAWET

300zł RABATU NA DOBRY
POCZĄTEK :)

SAME DAY EDITING - teledysk od
przygotowań do pierwszego tańca
montowany w trakcie wesela i
wyświetlany po oczepinach nie dotyczy nie dotyczy

Dopłata 1500zł. CENA NIE ZAWIERA
WYPOŻYCZENIA PROJEKTORA.

Montażyście należy zapewnić osobne
pomieszczenie z dostępem do minimum 2

gniazdek elektronicznych, mile widzany
również dostęp do Internetu.

Dopłata 1500zł. Cena nie zawiera
kosztów wynajęcia projektora.

Montażyście należy zapewnić osobne
pomieszczenie z dostępem do minimum

2 gniazdek elektronicznych, mile
widzany również dostęp do Internetu.

CHCESZ WYPOŻYCZYĆ
PROJEKTOR? ZAPYTAJ

NAS O CENY
PODZIĘKOWANIA DLA RODZICÓW
- teledysk wyświetlany na weselu w
formie prezentu dla rodziców

1200zł CENA NIE ZAWIERA KOSZTÓW
WYNAJĘCIA PROJEKTORA.

1200zł CENA NIE ZAWIERA KOSZTÓW
WYNAJĘCIA PROJEKTORA.

1200zł CENA NIE ZAWIERA KOSZTÓW
WYNAJĘCIA PROJEKTORA.

1200zł CENA NIE ZAWIERA
KOSZTÓW WYNAJĘCIA

PROJEKTORA.
CHCESZ WYPOŻYCZYĆ
PROJEKTOR? ZAPYTAJ

NAS O CENY

PLENER ŚLUBNY - Dodatkowy
teledysk. Realizowany w inny dniu niż
wesele w wybranym miejscu.

MINI PLENER (do 2 godzin, jedno miejsce,
bez dodatkowego teledysku) - 300zł PEŁNY

PLENER (3-5 godzin, 2-3 miejsca,
dodatkowy teledysk) - 1000zł

MINI PLENER (do 2 godzin, jedno miejsce,
bez dodatkowego teledysku) - 300zł PEŁNY

PLENER (3-5 godzin, 2-3 miejsca,
dodatkowy teledysk) - 1000zł

MINI PLENER (do 2 godzin, jedno miejsce,
bez dodatkowego teledysku) - 300zł PEŁNY

PLENER (3-5 godzin, 2-3 miejsca,
dodatkowy teledysk) - 1000zł

MINI PLENER (do 2 godzin, jedno
miejsce, bez dodatkowego teledysku) -

300zł PEŁNY PLENER (3-5 godzin, 2-3
miejsca, dodatkowy teledysk) - 1000zł

Czy istnieje możliwość nagrania
pleneru w dniu ślubu?

Możliwość wykonania, krótkiego pleneru.
Ujęcia będą wplecione w film, bez

dodatkowego teledysku

Możliwość wykonania, krótkiego pleneru.
Ujęcia będą wplecione w film, bez

dodatkowego teledysku

Możliwość wykonania, krótkiego pleneru.
Ujęcia będą wplecione w film, bez

dodatkowego teledysku

Możliwość wykonania, krótkiego
pleneru. Ujęcia będą wplecione w film,

bez dodatkowego teledysku

Jak długo trwa plener w innym dniu?

MINI PLENER (do 2 godzin, jedno miejsce,
bez dodatkowego teledysku) - 300zł PEŁNY

PLENER (3-5 godzin, 2-3 miejsca,
dodatkowy teledysk) - 800zł

MINI PLENER (do 2 godzin, jedno miejsce,
bez dodatkowego teledysku) - 300zł PEŁNY

PLENER (3-5 godzin, 2-3 miejsca,
dodatkowy teledysk) - 800zł

MINI PLENER (do 2 godzin, jedno miejsce,
bez dodatkowego teledysku) - 300zł PEŁNY

PLENER (3-5 godzin, 2-3 miejsca,
dodatkowy teledysk) - 800zł

MINI PLENER (do 2 godzin, jedno
miejsce, bez dodatkowego teledysku) -

300zł PEŁNY PLENER (3-5 godzin, 2-3
miejsca, dodatkowy teledysk) - 800zł

Czy istnieje możliwość organizacji
plenerów wyjazdowych całodniowych
lub kilkudniowych w Polsce i za
granicą?

TAK PLENERY ZAGRANICZNE
WYCENIAMY INDYWIDUALNIE

TAK PLENERY ZAGRANICZNE
WYCENIAMY INDYWIDUALNIE

TAK PLENERY ZAGRANICZNE
WYCENIAMY INDYWIDUALNIE

TAK PLENERY ZAGRANICZNE
WYCENIAMY INDYWIDUALNIE

Jak rozliczamy koszty dojazdu w inny
dniu plenerowym?

dopłata 1,5zł/km lub transport zapewnia
klient

dopłata 1,5zł/km lub transport zapewnia
klient

dopłata 1,5zł/km lub transport zapewnia
klient

dopłata 1,5zł/km lub transport zapewnia
klient

Jakie są koszty pleneru
zagranicznego?

Klient pokrywa koszty przelotu lub przejazdu,
zakwaterowania, wyżywienia oraz wynajmu

samochodu - koszt wykonania pleneru
zależy od ilości dni zdjęciowych zazwyczaj

od 500 do 1000zł za dzień

Klient pokrywa koszty przelotu lub
przejazdu, zakwaterowania, wyżywienia

oraz wynajmu samochodu - koszt
wykonania pleneru zależy od ilości dni

zdjęciowych zazwyczaj od 500 do 1000zł

Klient pokrywa koszty przelotu lub przejazdu,
zakwaterowania, wyżywienia oraz wynajmu

samochodu - koszt wykonania pleneru
zależy od ilości dni zdjęciowych zazwyczaj

od 500 do 1000zł

Klient pokrywa koszty przelotu lub
przejazdu, zakwaterowania, wyżywienia

oraz wynajmu samochodu - koszt
wykonania pleneru zależy od ilości dni

zdjęciowych zazwyczaj od 500 do
1000zł

MONTAŻ FILMU MONTAŻ FILMU MONTAŻ FILMU MONTAŻ FILMU MONTAŻ FILMU

Czy można wykorzystywać zdjęcia z
dzieciństwa, podróży poślubnej, czy
ze ślubu? nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

Teledyski w formie pokazów slajdów są
dodatkowo płatne (100zł za każdy)

UMOWĘ MOŻNA
PODPISAĆ NIE

WYCHODZĄC Z DOMU.
Wystaczy ją wypełnić i

przesłać skan na
4ka.studio@gmail.com oraz

wpłacić zadatek!

Czas oczekiwania na gotowy produkt?
max 120dni od daty dostarczenia wszystkich
wymaganych materiałów i ustalenia montażu

max 120dni od daty dostarczenia wszystkich
wymaganych materiałów i ustalenia

montażu
max 120dni od daty dostarczenia wszystkich
wymaganych materiałów i ustalenia montażu

max 120dni od daty dostarczenia
wszystkich wymaganych materiałów i

ustalenia montażu

Możliwość wykonania surówki
filmowej, który nagrał kamerzysta bez
montażu nie ma takiej możliwości nie ma takiej możliwości

Możliwość zrzucenia na dostarczony przez
klienta dysk zewnętrzny USB surowego

materialu nagranego z zabawy na sali za
dopłatą 300zł.

Możliwość zrzucenia na dostarczony
przez klienta dysk zewnętrzny USB

surowego materialu nagranego z zabawy
na sali W CENIE PAKIETU
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NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE
PYTANIA PAKIET SMART PAKIET SIMPLE Pakiet DELUXE PAKIET ROYAL

UWAGA PROMOCJA DLA
TERMINÓW od 1

października do 31 maja
NAWET DO 500zł RABATU!

Cena pakietu za film z
jednego dnia ślubu? 1,800zł 2,800zł 3,800zł 4,999zł

WESELE W INNYM DNIU
NIŻ SOBOTA? NAWET

300zł RABATU NA DOBRY
POCZĄTEK :)

Możliwość wykonania kopii
zmontowanego filmu na dostarczonym
dysku twardym w cenie w cenie w cenie w cenie

Możliwość naniesienia poprawek po
obejrzeniu pierwszej wersji próbnej
filmu?

w cenie wykonanie jednorazowych poprawek
po obejrzeniu filmu. Kolejne poprawki płatne

z góry wg wyceny przesłanej przez
montażystę.

w cenie wykonanie jednorazowych
poprawek po obejrzeniu filmu. Kolejne

poprawki płatne z góry wg wyceny
przesłanej przez montażystę.

w cenie wykonanie jednorazowych poprawek
po obejrzeniu filmu. Kolejne poprawki płatne

z góry wg wyceny przesłanej przez
montażystę.

w cenie wykonanie jednorazowych
poprawek po obejrzeniu filmu. Kolejne

poprawki płatne z góry wg wyceny
przesłanej przez montażystę.

Jakie poprawki będą uwzględniane na
życzenie klienta?

Poprawki wynikające z błędów
montazowych. Poprawki nie przeczące
wcześniejszym ustaleniom, zwłaszcza

wymiana podkładów muzycznych.
Podkreślamy, że film to nie zdjęcie. Nie

tuszujemy postaci, nie wygładzamy
niedoskonałości, nie upiększamy wnętrz.

Jeżeli mamy na coś zwrócić uwagę lub tego
nie pokazywać wystarczy powiedzieć nam o

tym przed filmowaniem.

Poprawki wynikające z błędów
montazowych. Poprawki nie przeczące
wcześniejszym ustaleniom, zwłaszcza

wymiana podkładów muzycznych.
Podkreślamy, że film to nie zdjęcie. Nie

tuszujemy postaci, nie wygładzamy
niedoskonałości, nie upiększamy wnętrz.

Jeżeli mamy na coś zwrócić uwagę lub tego
nie pokazywać wystarczy powiedzieć nam o

tym przed filmowaniem.

Poprawki wynikające z błędów
montazowych. Poprawki nie przeczące
wcześniejszym ustaleniom, zwłaszcza

wymiana podkładów muzycznych.
Podkreślamy, że film to nie zdjęcie. Nie

tuszujemy postaci, nie wygładzamy
niedoskonałości, nie upiększamy wnętrz.

Jeżeli mamy na coś zwrócić uwagę lub tego
nie pokazywać wystarczy powiedzieć nam o

tym przed filmowaniem.

Poprawki wynikające z błędów
montazowych. Poprawki nie przeczące
wcześniejszym ustaleniom, zwłaszcza

wymiana podkładów muzycznych.
Podkreślamy, że film to nie zdjęcie. Nie

tuszujemy postaci, nie wygładzamy
niedoskonałości, nie upiększamy wnętrz.
Jeżeli mamy na coś zwrócić uwagę lub

tego nie pokazywać wystarczy
powiedzieć nam o tym przed

filmowaniem.

Jaki jest czas na przesłanie poprawek
od momentu odebrania filmu?

maksimum 30 dni, materiał zostaje później w
całości lub częściowo usunięty

maksimum 30 dni, materiał zostaje później
w całości lub częściowo usunięty

maksimum 30 dni, materiał zostaje później w
całości lub częściowo usunięty

maksimum 30 dni, materiał zostaje
później w całości lub częściowo

usunięty
Możliwość kopiowania płyt DVD i Blu-
Ray? płyty z możliwością kopiowania płyty z możliwością kopiowania płyty z możliwością kopiowania płyty z możliwością kopiowania

Czy studio archiwizuje gotowy
produkt?

Obrazy płyt DVD oraz Blu-Ray są
archiwizowane do 12 miesięcy po oddaniu

gotowego filmu.

Obrazy płyt DVD oraz Blu-Ray są
archiwizowane do 12 miesięcy po oddaniu

gotowego filmu.

Obrazy płyt DVD oraz Blu-Ray są
archiwizowane do 12 miesięcy po oddaniu

gotowego filmu

Obrazy płyt DVD oraz Blu-Ray są
archiwizowane do 12 miesięcy po

oddaniu gotowego filmu
Czy istnieje możliwość nagrania filmu
w HD na pendrivie USB 2.0 ? TAK TAK TAK TAK
Czy istnieje możliwość publikacji
fragmentów wesela lub teledysków a
YouTube oraz Facebooku w celu
udostępnienia znajomym?

Tak, możemy publikować najciekawsze
fragmenty zabawy (pierwszy taniec, tort,

ciekawsze utwory muzyczne, oczepiny etc.)
oraz teledyski

Tak, możemy publikować najciekawsze
fragmenty zabawy (pierwszy taniec, tort,

ciekawsze utwory muzyczne, oczepiny etc.)
oraz teledyski

Tak, możemy publikować najciekawsze
fragmenty zabawy (pierwszy taniec, tort,

ciekawsze utwory muzyczne, oczepiny etc.)
oraz teledyski

Tak, możemy publikować najciekawsze
fragmenty zabawy (pierwszy taniec, tort,
ciekawsze utwory muzyczne, oczepiny

etc.) oraz teledyski

ETUI NA PŁYTY
PUDEŁKO typu DVD dopasowane do ilości

płyt, które zajmuje film
PUDEŁKO typu DVD dopasowane do ilości

płyt, które zajmuje film
PUDEŁKO typu DVD dopasowane do ilości

płyt, które zajmuje film
PUDEŁKO typu DVD dopasowane do

ilości płyt, które zajmuje film

NADRUKI NA PŁYTACH (fotonadruki
na płytach DVD i Blue-Ray)

w cenie nadruk FOTO na płycie i okładka
FOTO wykonane w oparciu o zdjęcia z

wesela lub pleneru

w cenie nadruk FOTO na płycie i okładka
FOTO wykonane w oparciu o zdjęcia z

wesela lub pleneru

w cenie nadruk FOTO na płycie i okładka
FOTO wykonane w oparciu o zdjęcia z

wesela lub pleneru

w cenie nadruk FOTO na płycie i
okładka FOTO wykonane w oparciu o

zdjęcia z wesela lub pleneru
KWESTIE ORGANIZACYJNE KWESTIE ORGANIZACYJNE KWESTIE ORGANIZACYJNE KWESTIE ORGANIZACYJNE KWESTIE ORGANIZACYJNE

Koszty dojazdu kamerzysty dniu
ślubu?

dopłata 1 zł/km licząc od Bielska-Białej na
salę weselną z uwzględnieniem przejazdów

w trakcie przygotowań oraz ślubu

dopłata 1 zł/km licząc od Bielska-Białej na
salę weselną z uwzględnieniem przejazdów

w trakcie przygotowań oraz ślubu

dopłata 1 zł/km licząc od Bielska-Białej na
salę weselną z uwzględnieniem przejazdów

w trakcie przygotowań oraz ślubu

dopłata 1 zł/km licząc od Bielska-Białej
na salę weselną z uwzględnieniem

przejazdów w trakcie przygotowań oraz
ślubu

UMOWĘ MOŻNA
PODPISAĆ NIE

WYCHODZĄC Z DOMU.
Wystaczy ją wypełnić i

przesłać skan na
4ka.studio@gmail.com oraz

wpłacić zadatek!
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UWAGA PROMOCJA DLA
TERMINÓW od 1

października do 31 maja
NAWET DO 500zł RABATU!

Cena pakietu za film z
jednego dnia ślubu? 1,800zł 2,800zł 3,800zł 4,999zł

WESELE W INNYM DNIU
NIŻ SOBOTA? NAWET

300zł RABATU NA DOBRY
POCZĄTEK :)

Koszty zakwaterowania kamerzysty?

Powyżej 120km od siedziby firmy należy
zapewnić nocleg w dniu poprzedzającym
ślub. Powyżej 200 km należy zapewnić

ekipie 2 noclegi w dniu poprzedzającym ślub
i po weselu.

Powyżej 120km od siedziby firmy należy
zapewnić nocleg w dniu poprzedzającym
ślub. Powyżej 200 km należy zapewnić

ekipie 2 noclegi w dniu poprzedzającym ślub
i po weselu.

Powyżej 120km od siedziby firmy należy
zapewnić nocleg w dniu poprzedzającym
ślub. Powyżej 200 km należy zapewnić

ekipie 2 noclegi w dniu poprzedzającym ślub
i po weselu.

Powyżej 120km od siedziby firmy
należy zapewnić nocleg w dniu

poprzedzającym ślub. Powyżej 200 km
należy zapewnić ekipie 2 noclegi w dniu

poprzedzającym ślub i po weselu.
Czy 4K Studio wykonuje zlecenia w
tym pakiecie na terenie całej Polski?

tak na terenie całej Polski, Świata i
Wszechświata

tak na terenie całej Polski, Świata i
Wszechświata

tak na terenie całej Polski, Świata i
Wszechświata

tak na terenie całej Polski, Świata i
Wszechświata

Kwota zadatku? 25% wartości pakietu 25% wartości pakietu 25% wartości pakietu 25% wartości pakietu

Kiedy następuje uregulowanie
płatności?

Płatność odbywa się w trzech ratach - 25%
przy podpisywaniu umowy, 50% w dniu
ślubu gotówką, pozostałe 25% wraz z

ewentualnymi dopłatami za dodatkowe opcje
przy odbiorze zmontowanego filmu.

Płatność odbywa się w trzech ratach - 25%
przy podpisywaniu umowy, 50% w dniu
ślubu gotówką, pozostałe 25% wraz z
ewentualnymi dopłatami za dodatkowe

opcje przy odbiorze zmontowanego filmu.

Płatność odbywa się w trzech ratach - 25%
przy podpisywaniu umowy, 50% w dniu ślubu

gotówką, pozostałe 25% wraz z
ewentualnymi dopłatami za dodatkowe opcje

przy odbiorze zmontowanego filmu.

Płatność odbywa się w trzech ratach -
25% przy podpisywaniu umowy, 50% w
dniu ślubu gotówką, pozostałe 25% wraz
z ewentualnymi dopłatami za dodatkowe

opcje przy odbiorze zmontowanego
filmu.

Czy istnieje możliwość rabatu
terminowego dla wesel odbywających
się poza sezonem weselnym w
terminach październik-maj? nie dotyczy tak (200 zł rabatu) tak (300 zł rabatu) tak (500 zł rabatu)
Czy istnieje możliwość łączenia
rabatów dotyczących terminu
nagrania? nie dotyczy DO NEGOCJACJI DO NEGOCJACJI DO NEGOCJACJI
Kiedy następuje kontakt przed samy
ślubem w celu ustalenia i
potwierdzenia szczegółów dojazdu i
miejsca rozpoczęcia nagrania?

najpóźniej w tygodniu poprzedzającym ślub
otrzymają Państwo drogą mailową ankietę

do wypełnienia z ustaleniami
organizacyjnymi dotyczącymi dnia ślubu
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otrzymają Państwo drogą mailową ankietę

do wypełnienia z ustaleniami
organizacyjnymi dotyczącymi dnia ślubu
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otrzymają Państwo drogą mailową ankietę

do wypełnienia z ustaleniami
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najpóźniej w tygodniu poprzedzającym
ślub otrzymają Państwo drogą mailową
ankietę do wypełnienia z ustaleniami

organizacyjnymi dotyczącymi dnia ślubu

Jakie są opłaty kurierskie za
przygotowanie i wysłanie paczki na
terenie Polski? każdorazowa wysyłka 30 zł każdorazowa wysyłka 30 zł każdorazowa wysyłka 30 zł każdorazowa wysyłka 30 zł

UMOWĘ MOŻNA
PODPISAĆ NIE

WYCHODZĄC Z DOMU.
Wystaczy ją wypełnić i

przesłać skan na
4ka.studio@gmail.com oraz

wpłacić zadatek!

Cennik ważny od
30.04.2015
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