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Uwiecznianie pięknych chwil

nasza moja pasja

Nazywam się Konrad Krzysztof Ziarek i prowadzę
firmę Scarlet Film oferującą usługi filmowania na terenie
województwa warmińsko-mazurskiego i okolic. Jeśli
poszukujecie firmy, która wykona dla was profesjonalny i
zapadający w pamięć film ślubny, to dobrze trafiliście.

Każdy ślub oraz każde wesele to przede wszystkim
niepowtarzalne chwile radości i wzruszenia. Cudowne
emocje, które nawet po latach mogą wywołać uśmiech
na twarzy. Pragniemy te chwile upamiętniać w taki
sposób, abyście z przyjemnością mogli do nich wracać w
przyszłości.
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Każda nasza realizacja zawiera w sobie:

 przygotowania młodych oraz błogosławieństwo,

 ceremonię ślubną zwieńczoną przysięgą małżeńską,

 opuszczanie miejsca ślubu oraz życzenia gości,

 zabawę weselną od powitania do końca oczepin.
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Tworzymy eleganckie ujęcia, zwracamy uwagę na

szczegóły i razem wszystko komponujemy w

niebanalną całość z idealnie dobraną muzyką.

Kinowa głębia ostrości, ujęcia makro biżuterii,

spójnie opowiedziana historia, oddanie klimatu i

dynamiki sytuacji, szczere emocje – to wszystko

odnajdziecie w naszych filmach.



PAKIETY

MINI – 2000 zł
 film trwający od 10 do 15 minut,
 teledysk trwający od 2 do 5 

minut,
 jakość FULL HD,
 spersonalizowany pendrive,
 czas realizacji do 3 miesięcy.
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STANDARD – 2400 zł
 film trwający od 20 do 30 minut,
 teledysk trwający od 2 do 5 

minut,
 dodatkowa kamera statyczna 

oraz rejestrator dźwięku podczas 
ceremonii ślubnej,

 jakość FULL HD,
 spersonalizowany pendrive,
 czas realizacji do 4 miesięcy.

SCARLET – 2800 zł
 film trwający od 40 do 60 minut,
 teledysk trwający od 2 do 5 

minut,
 dodatkowa kamera statyczna 

oraz rejestrator dźwięku podczas 
ceremonii ślubnej i zabawy 
weselnej,

 mikrofon krawatowy podczas 
składania przysięgi małżeńskiej,

 opcjonalna mini sesja plenerowa 
w dniu ślubu,

 jakość FULL HD,
 spersonalizowany pendrive,
 czas realizacji do 5 miesięcy.

Działamy głównie na Warmii i Mazurach, ale jesteśmy gotowi podjąć
się współpracy również na terenie woj. mazowieckiego i pomorskiego.
Koszt dojazdu do miejsca ślubu wyceniany jest indywidualnie.



DODATKI DO PAKIETÓW

FOTO – 1800 zł
Wzbogacenie pakietu filmowego o usługę fotograficzną. Obok
operatora filmowego będzie działał doświadczony fotograf, w
związku z czym razem z dziełem filmowym otrzymają państwo
również pełny reportaż fotograficzny wydarzenia obejmujący
300-400 zdjęć w jakości 300 DPI i w formacie JPG.
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Ujęcia w salonie fryzjerskim – 100 zł
Sesja filmowa lub fotograficzna ukazująca proces układania
włosów jako wzbogacenie sekwencji z przygotowań.

Ujęcia w salonie kosmetycznym – 100 zł
Sesja filmowa lub fotograficzna ukazująca proces nakładania
makijażu jako wzbogacenie sekwencji z przygotowań.



DODATKI DO PAKIETÓW

Ujęcia z drona – 100 zł
Filmowe ujęcia miejsca uroczystości ślubnej wykonane przy
pomocy drona DJI Phantom 4 Pro jako wzbogacenie
wprowadzenia do sekwencji ślubu (3-4 ujęcia obiektu).
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Sesja plenerowa – 200 zł
Sesja filmowa lub fotograficzna w klimatycznym otoczeniu z
wami w roli głównej do zorganizowania w dowolnym terminie i
miejscu poza dniem ślubu. Komplet film + foto (400 zł) zawiera
w sobie ujęcia filmowe i fotograficzne z drona.

Wywiady na sali weselnej – 100 zł
Goście waszego wesela składają życzenia, komentują, dzielą się
przed kamerą swoimi wrażeniami.



DODATKI DO PAKIETÓW

Komplet DVD – 300 zł
Oddanie filmowego dzieła dodatkowo w formie 5 kompletów
DVD z interaktywnym menu i dedykowanymi okładkami na
płycie oraz pudełku.
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Fotoksiążka – 100 zł
Oddanie fotograficznego dzieła dodatkowo w formie fotoksiążki
(40 stron) w formacie A4 z miękką okładką.



PREMIUM

PREMIUM FILM – 600 zł
Wzbogacenie pakietu filmowego o 
wszystkie filmowe dodatki do usługi:
 ujęcia z drona,
 sesja plenerowa,
 ujęcia w salonie fryzjerskim,
 ujęcia w salonie kosmetycznym, 
 wywiady na sali weselnej,
 komplet DVD,
 w pakiecie taniej o 300 zł.
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PREMIUM FOTO – 300 zł
Wzbogacenie usługi fotograficznej o 
wszystkie fotograficzne dodatki do usługi:
 sesja plenerowa,
 ujęcia w salonie fryzjerskim,
 ujęcia w salonie kosmetycznym, 
 fotoksiążka,
 w pakiecie taniej o 200 zł.




