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Andrzej Sipajło 

Ul. Długa 25 

84-120 Władysławowo 

508-152-002     asipajlo@gmail.com 

 

 

 

Oferta reklamowa 

 

Realizacja materiałów filmowych i fotograficznych 

 

 Pragnę zaproponować usługi mojej firmy w ramach Państwa uroczystości, eventu, reklamy, 

reportażu, foto relacji, sesji plenerowej i reportażowej. Zajmujemy się fotografią, realizacją 

materiałów filmowych i telewizyjnych od blisko 17 lat, co przekłada się na nasze doświadczenie. 

 Przedstawiam cennik na rok 2014 wraz z dodatkowymi opcjami do wyboru. 

 

 

REPORTAŻ VIDEO Z UROCZYSTOSCI                  2000 zł.   

 

 Realizacja aparatem w jakości HD 

 Przygotowanie w domu, 

 Uroczystość kościelna, 

 Zabawa weselna, 

W cenie znajdują się 2 kopie filmu DVD, 

Oraz 2 kopie HD, film trwa ok 90 min,  

pudełko z okładką specjalnie 

zaprojektowaną dla pary młodej. 

 

Opcje dodatkowe: 

 Przygotowania 3 h przed mszą świętą – 150 zł 

 Nagranie życzeń dla rodziców z montażem – 2 szt DVD dla rodziców – 500 zł 

 Drugi operator na ślubie – 300 zł 

 Drugi operator na całej uroczystości – 900 zł 

 

 

REPORTAŻ FOTO Z UROCZYSTOŚCI                   2000 zł 

 

 Przygotowania w domu, 1 h przed mszą świętą, 

 Uroczystość kościelna, 

 Zabawa weselna, 

 Sesja plenerowa z parą młodą, w innym dniu, 

do 4 h na sesję w kilku miejscach, 

 Album foto z eko skóry – format 33 x 33 cm, 

20 kart – 40 zdjęć w formacie 15 x 21 cm 
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 Zdjęcia obrobione w najwyższej jakości JPG na płycie DVD 

 Prezentacja zdjęć z albumu w postaci filmu HD z muzyką 

 

Opcje dodatkowe: 

 Przygotowania 3 h przed mszą świętą – 150 zł 

 Drugi fotograf na ślubie i weselu – 500 zł 

 Album skórzany – dopłata 400 zł do albumu z pakietu. 

 Tłoczenie tekstu na albumie np. ”Ania i Adam” do 25 znaków – 140 zł 

 Do albumu z Eko skóry – stal szlachetna – 50 zł 

 Do albumu z Eko skóry – okładka z drewna – 50 zł 

 Walizka do albumu - 170 zł 

 Albumy dla rodziców lub świadków – 2 szt – 300 zł 

o Album welur, 10 zdjęć w formacie 15 x 21 – 300 zł 

o Album Eko skóra, 20 zdjęć w formacie 15 x 21 – 400 zł 

 

 

EVENT FIRMOWY      150 zł / godzinę + 300 zł za montaż / obróbka zdjęć. 

 

 Koszt realizacji jest uzgadniany według ilości godzin realizacji. 

Indywidualnie ustalamy ilość godzin eventu, ilość płyt filmu oraz fotografii. 

Koszty albumów jak przy albumie ślubnym. 

 Album Eko skóra – 20 kart – 40 zdjęć w formacie 15 x 21 cm – 300 zł 

 Zdjęcia z eventu na płycie DVD, JPG – w cenie realizacji, 

 Prezentacja zdjęć z albumu w postaci filmu HD z muzyką 

Jeśli realizacja trwa dłużej niż 8 godzin, montaż materiału w cenie realizacji. 

Powyżej 8 godzin cena za montaż / obróbkę zdjęć  150 zł. 

Film zmontowany w dwóch wersjach – reportaż z eventu, od 15 do 60 min 

oraz skrót w formie teledysku, ok. 5 min. 

Więcej wersji w zależności od potrzeb klienta uzgadniamy indywidualnie. 

Dodatkowe kopie filmu, np. dla gości eventu – 20 zł / szt  na płycie DVD 

 

 

STUDNIÓWKA – FOTO & VIDEO                 80 zł / szt. DVD. 

 

W szkole realizujemy materiał w którym przedstawiamy klasy oraz wychowawców i 

pedagogów. Może to być reportaż ze szkoły, teledysk z wywiadami, lip-dub lub inna forma 

zaproponowana przez uczniów. Materiał ten może być przedstawiony na uroczystości w trakcie 

zabawy. Wstęp przedstawia charakter szkoły i zainteresowania absolwentów. 
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Zabawę nagrywa jeden lub dwóch kamerzystów, którzy zbierają materiał do montażu. 

Gotowy film trwa około 90 min. Każdy otrzymuje film na płycie DVD w pudełku z okładką 

zaprojektowaną pod tę uroczystość wraz z kompletem zdjęć na drugiej płycie. 

 

Zdjęcia reportażowe realizuje jeden fotograf. W ramach uroczystości wraz z organizatorami 

ustawiamy w ustronnym miejscu małe studio z lampami stacjonarnymi, gdzie każdy z partnerem, w 

małych grupach z przyjaciółmi oraz z nauczycielami może zrobić sobie zdjęcie. 

 

 Każdy uczeń otrzymuje komplet zdjęć z całej studniówki na płycie DVD w jakości JPG, 

 Prezentacja zdjęć z albumu w postaci filmu HD z muzyką, 

 Każda klasa otrzymuje jedną kopię DVD gratis dla wychowawcy. 

 Minimalna ilość zamówionych płyt przy 3 osobach obsługi  foto-video to 80 szt DVD, 

 W innym przypadku na uroczystości będzie tylko jeden kamerzysta i fotograf. Związane jest 

to z potrzebą opłacenia dodatkowej osoby – kamerzysty.  

 

 

KOMUNIA ŚWIĘTA – FOTO I VIDEO                 80 zł / szt. DVD. 

 

 Komunia Święta, to ważny dzień w dniu 

parafian oraz dzieci przyjmujących pierwszą 

komunię święta. W tym dniu całe rodziny chcą 

upamiętnić te nie powtarzalnie chwile. Dlatego 

każda parafia pozwala jednej firmie na realizację 

uroczystości od strony fotograficznej jak i video. 

 Nasza firma realizuje materiał na 3 

kamerach. Jedna jest na chórze kościała i nagrywa 

plan ogólny. Druga między ławkami przed ołtarzem 

– plan Ołtarz. Trzecia jest wśród dzieci, nagrywa 

uczestników mszy świętej. Fotograf robi zdjęcia 

reportażowe dzieciom i całej ceremonii Pierwszej 

Komunii, około 300 zdjęć w najlepszej jakości  jpg. 

 

 Po uroczystej mszy robimy zdjęcie grupowe oraz zdjęcia dzieci komunijnych wraz z rodziną, 

księdzem, siostrami na tle ołtarza, 

 Każde dziecko otrzymuje film zrealizowany na trzy kamery, który trwa około 90 min, 

 wszystkie zdjęcia w jakości JPG w najwyższej jakości na płycie DVD, 

 wywołanie zdjęć na papierze w formacie 10x15 lub 13x18 do ustalenia osobiście. 

 

Istnieje opcja zamówienia indywidualnego albumu. Rodzic musi wybrać zdjęcia, które chce 

otrzymać już wklejone w albumie. Istnieją 3 opcje: 

 

 Album classic, 10 zdjęć w formacie 15 x 21 – 150 zł 

 Album Eko skóra, 20 zdjęć w formacie 15 x 21 – 220 zł 

 Album skórzany,  20 zdjęć w formacie 15 x 21 – 450 zł 
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CHRZEST ŚWIĘTY – FOTO                         OD  700 zł. 

 

FOTO: Chrzest święty zaczynamy od małej sesji dziecka w domu rodzinnym. Ubieranie 

dziecka, szykowanie się do wyjścia, ceremonia w kościele, zdjęcie grupowe. 

 

 Każda kolejna godzina zdjęć na uroczystości – 100 zł 

W cenie 500 zł album classic, 10 zdjęć w formacie 15 x 21, 

Fotokast z wybranymi zdjęciami w jakości HD 

 reszta zdjęć na płycie DVD w pudełku z okładką, 

 Prezentacja zdjęć z albumu w postaci filmu HD z muzyką, 

 Opcje innych albumów – jak wyżej. 

 

 

CHRZEST ŚWIĘTY – VIDEO                                   700 zł. 

 

VIDEO: Film zaczynamy również w domu, przygotowanie, wyjście do kościoła, uroczystość 

chrztu w kościele. 

 Film trwa do 30 min na DVD lub w HD. 

 Każda kolejna godzina zdjęć na uroczystości – 100 zł, 

 Rodzice otrzymują 3 kopie filmu DVD lub HD WMV w pudełku z okładką zaprojektowaną pod 

tę uroczystość. 

 

PLENER                        700 zł. 

 

 Plener realizujemy w innym dniu niż sobota, w  wybranym przez 

klienta miejscu, sami też mamy kilka pomysłów. Sesja trwa do 4 godzin. 

 

 Klient otrzymuje w cenie pakietu: 

 50 zdjęć w najwyższej rozdzielczości na nośniku DVD, 

 Album classic, 10 zdjęć w formacie 15 x 21, 

 Prezentacja zdjęć z albumu w postaci filmu HD z muzyką, 

Dodatkowe opcje: 

 Album Eko skóra, 20 zdjęć w formacie 15 x 21 – dopłata 100 zł, 

 Album skórzany,  20 zdjęć w formacie 15 x 21 – dopłata 350 zł. 

 

 
 

 

FILM REKLAMOWY FIRMY, HOTELU – VIDEO I FOTO          od 5500 zł. 

 

Realizacja materiału promocyjnego dla hotelu lub innego podmiotu gospodarczego to duża 

inicjatywa w której biorą udział, operator, fotograf, modele – w przypadku hotelu może to być 

filmowa rodzina – aktorzy – amatorzy, pracownicy jako tło filmu.  

Materiał realizujemy według zatwierdzonego scenariusza biorąc pod uwagę specyfikę firmy 

oraz kierunek marketingowy działu firmy. 
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Całość będzie stanowić: 

 sesja fotograficzna i filmowa zrealizowana 

z udziałem modeli 

 sesja fotograficzna i filmowa wnętrz 

i detali bez udziału modeli 

 wybrane kadry foto z sesji oraz klip video 

zgodnie ze szczegółowymi  

ustaleniami scenariusza. 

 

W sesji wezmą udział modele (2 modelki i model) zatrudnieni na umowę o dzieło oraz osoby 

zaprzyjaźnione z hotelem w roli gości i pracownicy w swojej roli. Osobom nie związanym z hotelem należy za 

pozowanie zapłacić lub wręczyć ekwiwalent w postaci bonu na usługi hotelu (jeżeli taka będzie wola stron). 

Pracownicy hotelu występujący z materiałach reklamowych powinni otrzymać wynagrodzenie lub premię. 

Największą zaletą realizacji materiału foto i video 

jednocześnie jest spójność materiałów reklamowych 

publikowanych na wszystkich polach eksploatacji. 

Dzięki temu wizualizacja firmy jest bardziej 

profesjonalna.  

 

 

  Oferta foto + film 

Przykładowa jednodniowa sesja zdjęciowa i video po 10 h pracy z przerwą na gorący posiłek. 

 

1500 zł     - fotografia wnętrz wraz ze scenkami sytuacyjnymi, 

500 zł    - obróbka zdjęć, 

300 do 500 zł    - udział modeli w sesji zdjęciowej , 

200 zł     - wizaż i fryzura , 

100 zł     - dzieci za 3 godziny pracy na planie zdjęciowym, 

1500 zł     - nagranie materiału video HD, 

500 zł    - montaż filmu reklamowego oraz 2 reklamy 30 sec., 

500 zł do 1000 zł   - animacja logotypu, 

Całkowity koszt realizacji zależy od scenariusza, wykorzystanych modeli, ilości tematów do 

zrealizowania co wpływa na ilość dni zdjęciowych. Co do budżetu jesteśmy elastyczni. Możemy przygotować 

film pod każdy budżet firmy. Przy projekcie pracuje kilka osób wykorzystując profesjonalny sprzęt foto video. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z poważaniem 

Andrzej Sipajło 
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