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Esti in cautarea serviciilor foto video?🎥 

In acest domeniu se poate face rabat de la calitate si stim ca 

nimanui nu i-ar placea ca peste ani cand vizioneaza fotografiile si 

montajul final al acestui eveniment special sa nu simta emotii.  

 

Noi putem pret pe trairi si originalitate! 

 
Fii liber sa ne arati emotia ta, pe care mai apoi o transpunem 

noi in cadre placute, calde, prietenoase si corecte.  

Fiecare emotie din ziua evenimentului pentru care ne-am 

cunoscut conteaza pentru tine, familia si prietenii tai. Consideram 

ca imortalizarea momentelor frumoase din viata ta reprezinta un 

angajament care trebuie tratat cu profesionalizm si seriozitate.  

 

Experienta de peste 10 ani in domeniu, originalitatea si 

cunostintele pe care le avem ne ajuta sa putem creea o adevarata 

cinematografie in montajul pe care il realizam. 

 

Serviciile noastre va pun la dispozitie oferte accesibile si 

originale in functie de viziunea si dorintele pe care le aveti in ceea 

ce priveste desfasurarea evenimentului.  

“Events-Media” detine resursele necesare ca rezultatul final 

sa fie pe placul tau. Mergem pe principiul simplu, fiecare 

eveniment trebuie sa fie original si sa oglindeasca dorintele si 

emotiile pe care le exprimati.  

Lasa-ne sa facem parte din evenimentul tau si iti promitem 

ca iti livram ceea ce iti doresti, materiale pe care sa le privesti ani 

la rand cu emotie. 

 

Te invitam sa studiezi ofertele nostre si sa alegi ce ti se potriveste! 
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Pachet Cristal       
 

Servicii Video : 

 
 2 videografi prezenti pe toata durata evenimentului; 

 filmare full HD 1920 x 1080p; 

 filmarea se va realiza cu aparate DSLR 5d mark III, cu sistem de 

stabilizare steadicam; 

 durata montajului final va fi in functie de dinamismul evenimentului; 

 este inclus un teaser pentru prezentarea evenimentului cu durata de 
1-3 min; 

 montaj 30/min prezentarea evenimentului; 

 montajul final si teaser-ul vor fi livrate pe stick de 64 gb intr-o 

cutiuta de lemn personalizata; 

 BONUS: filmare cu drona la intrarea si iesirea din biserica, intrarea 

in restaurant, si la sedinta foto; 

 

Servicii Foto : 
 

 

 2 fotografi prezenti pe toata durata evenimentului; 

 fotografii nelimitate atent selectate si editate; 

 fotografiile vor fi oferite pe stick-ul cu filmarea montata si pe DVD 

personalizat + carcasa personalizata; 

 sedinta foto se va desfasura intr-o locatie stabilita de catre ambele 

parti; 

 1 fotocarte de dimensiunea 30x30cm, in dechidere 30x60cm, cu 

20pagini, coperta de piele - pentru miri; 
 2 fotocarte de dimensiunea 20x20cm, in dechidere 20x40cm, cu 

20pagini, coperta de piele - pentru miri; 

 doua rame foto 10x15cm cu foto printate; 

 10 magneti foto 10x7 cm 
 
 

 

PRET: 6200 Ron 
*In cazul in care cununia civila este programata intr-o alta zi, pretul este 6700 Ron; 
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Pachet Gold   

 

Servicii Video : 
 

 

 2 videografi prezenti pe toata durata evenimentului; 

 filmare full HD1920 x 1080p; 

 filmare se va realiza cu aparate DSLR 5d mark III, cu sistem de 

stabilizare steadicam; 

 durata montajului final va fi in functie de dinamismul evenimentului; 

 este inclus un teaser pentru prezentarea evenimentului cu durata de 

1-3 min; 

 montajul final si teaser-ul vor fi livrate pe un stick, de 64 gb sau 32 
gb, intr-o cutiuta de lemn personalizata; 

 BONUS: filmare cu drona la intrarea si iesirea din biserica; 
 

 

Servicii Foto : 
 

 

 1 fotograf prezent pe toata durata evenimentului; 

 fotografii nelimitate atent selectate si editate; 

 fotografiile vor fi oferite pe stick-ul cu filmarea montata; 
 sedinta foto se va desfasura intr-o locatie stabilita de comun accord 

de catre ambele parti; 

 fotocarte de dimensiunea 30x30cm, in dechidere 30x60cm, cu 20 

pagini, coperta de piele; 

 doua rame foto 10x15cm cu foto printate; 

 10 fotografii magnetice 7x10 cm; 
 

 

 

PRET: 4800 Ron 
 

 

*In cazul in care cununia civila este programata intr-o alta zi, pretul este 5300 Ron; 
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Pachet Silver   

 

 

Servicii Video: 

 

 1 videograf prezent pe toata durata evenimentului; 

 filmare full HD1920 x 1080p; 

 filmare se va realiza cu aparate DSLR 5d mark III, cu sistem de 

stabilizare steadicam; 

 durata montajului final va fi in functie de dinamismul evenimentului; 

 este inclus un teaser pentru prezentarea evenimentului cu durata de 
1-3 min; 

 montajul final si teaser-ul vor fi livrate pe un stick, de 64 gb sau 32 

gb, intr-o cutiuta de lemn personalizata; 

 BONUS: filmare cu drona la intrarea si iesirea din biserica; 
 

 

Servicii Foto : 
 

 

 1 fotograf prezent pe toata durata evenimentului; 

 fotografii nelimitate atent selectate si editate; 

 fotografiile vor fi oferite pe stick-ul cu filmarea montata; 

 sedinta foto se va desfasura intr-o locatie stabilita de ambele parti; 

 fotocarte are dimensiunea 30x30cm, in dechidere 30x60cm, cu 20 

pagini, coperta de piele; 

 doua rame foto 10x15cm cu foto printate; 

 10 fotografii magnetice; 
 

 

PRET: 3400 Ron 
*In cazul in care cununia civila este programata intr-o alta zi, pretul este 3900 Ron; 

 

 

Rezeva acum pachetul care ti se potriveste cel mai bine! 
0724382281 / 0747600981 
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Servicii Optionale: 

 
 

 Videograf => Pret: 1600 Ron; 

 Montaj video => 450 Ron; 

 Marturii magnetice (magneti foto personalizati cu fiecare familie + miri) 

realizate la sosirea invitatilor, cu dim. de 7x10 cm => Pret: 7 Ron/buc; 

 Masina cu fum greu pentru valsul mirilor => Pret: 480 Ron; 

 Macara video care va filma pe tot parcursul petrecerii => Pret: 2000 Ron; 

 Filmare cu drona, intrarea biserica, iesire biserica si sedinta foto=> Pret: 

450 Ron; 

 Album fotocarte - cu coperta din piele - 20x20 => Pret: 270 Ron; 

 Album fotocarte - cu coperta din piele - 20x30 => Pret: 320 Ron; 

 Album fotocarte - cu coperta din piele - 30x30 => Pret: 480 Ron; 

 Cutiuta personalizata => Pret: 25 Ron; 

 Cutiuta personalizata + stick de 64 gb => Pret: 125 Ron; 

 Pretul sedintei foto trash the dress: 700 Ron 

o Ca supliment la pachetul de nunta pretul este redus la: 450 Ron 

 

 Cabina foto ->  www.cabinafotosmilebox.ro 

 

 


