SERVICII VIDEO PENTRU
ORICE EVENIMENT
OFERTĂ 2022

#poveșticuzâmbete

CINE ESTE
kiwideo?

Kiwideo este un proiect de suﬂet, ce a luat naștere
din dorința de a aduce o inițiativă nouă pe plan videograﬁc.
Noi suntem Sînziana și Vlad și amândoi facem asta din pură pasiune
pentru ﬁlmmaking, editare video și fotograﬁe.
Și, ca să ﬁm sinceri, ne doream să aratăm că romantic
nu este sinonim cu siropos.
De luni până vineri, de la 9-5, Sînziana face graﬁcă și animații
pentru cea mai mare corporație din industria adult,
iar Vlad se asigură că trenurile din Hong Kong funcționează perfect.
În weekend, ne îmbracăm frumos, ne punem pantoﬁi de dans
și ne alăturăm oamenilor veseli care au încredere în noi
că le putem oferi amintiri la care să se uite cu drag
și peste 30 de ani.

DE CE

kiwideo?
Fiecare ﬁlmare este unică, iar coloana sonoră este aleasă
întocmai pentru a scoate în evidență ﬁecare imagine.
Indiferent de traﬁc, vreme sau presiune atmosferică, te asigurăm că
ajungem la timp și nu ratăm niciun zâmbet pe cameră.
Detaliile fac diferența, iar noi știm să le prețuim.
Tocmai de aceea, cadrele compromise nu fac parte din repertoriul nostru.
Vânăm încadraturile perfecte pană când ﬁlmările ne ies așa cum vrem.
Astfel, editarea ta va ﬁ una dinamică și totodată corectă vizual.
Ne place să ne cunoaștem cât mai bine clienții și pasiunile lor.
Așadar, ﬁlmul va avea un caracter mult mai personal.
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SERVICII ȘI OFERTE
kiwideo
NUNTĂ

Stilul nostru de ﬁlmare mizează pe naturalețe. Deși Sînziana este
absolventă de regie de ﬁlm, nu își propune să devină Hitchcock
în ziua evenimentului vostru. Suntem conștienți că o cameră video
poate ﬁ intimidantă, așa că ne transformăm în ninja și surprindem
momente sensibile și inedite, fără să te deranjezăm
pe tine sau pe invitații tăi.
Detaliile fac diferența așa că trailerul nu va conține
cadre în care unchiul George cască, iar mătușa Maria
își pudrează nasul în fundal.
Cele două variante de preț
vin la sugestia clienților care își doresc să aibă mai multe opțiuni,
în funcție de evenimentul lor.

COCOS ÎNDRĂGOSTIT

PAPAYA ROMANTICĂ

FILMARE 1 CAMERĂ FULL-HD

FILMARE 1 CAMERĂ FULL-HD

TRAILER "BEST MOMENTS" 3-5 MINUTE

TRAILER "BEST MOMENTS" 3-5 MINUTE

FILMUL ÎNTREGII NUNȚI

FILMUL ÎNTREGII NUNȚI

FILMARE DRONĂ

FILMARE DRONĂ
VIDEOCLIP “TRASH THE DRESS” SAU “SAVE THE DATE”

1000 €

1200 €

*Filmarea cununiei civile (dacă este într-o zi diferită) se poate achiziționa separat la prețul de 150€.
**La prețul ﬁecărui pachet se adaugă 3% din valoarea lui pentru acoperirea taxelor legale.
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BOTEZ

Cu aceeași delicatețe vom surprinde și botezul prichindelului tău,
iar ﬁlmarea pregătirilor se va desfășura în cea mai mare liniște.
Și aici am creat pachete cu multiple variante
și suntem convinși că în acest fel vei putea alege
opțiunea care se potrivește cel mai bine
evenimentului tău.

CUPCAKE BOSUMFLAT

MACARONS SOMNOROȘI

FILMARE 1 CAMERĂ FULL-HD

FILMARE 1 CAMERĂ FULL-HD

TRAILER "BEST MOMENTS" 3-5 MINUTE

TRAILER "BEST MOMENTS" 3-5 MINUTE

FILMUL ÎNTREGULUI BOTEZ

FILMUL ÎNTREGULUI BOTEZ

FILMARE 2 H LA PETRECERE

FILMARE ÎNTREAGA PETRECERE

400 €

600€

*La prețul ﬁecărui pachet se adaugă 3% din valoarea lui pentru acoperirea taxelor legale.
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COSTURI DE DEPLASARE
Prețurile ﬁlmărilor sunt valabile pentru București și Ilfov.
Pentru deplasarea la o distanță mai mare de 30 km
de Bragadiru, serviciile de cazare (dacă este cazul)
și transport vor ﬁ suportate de client.

DETALII PLATĂ
Avans 10% în momentul rezervării și semnării contractului.
Diferența de plată se efectuează la cel mult
5 zile după încheierea evenimentului.
La prețul ﬁecărui pachet se adaugă 3% din valoarea lui
pentru acoperirea taxelor de facturare.

LIVRAREA MATERIALELOR VIDEO
Materialele se oferă prin cloud sau pe un suport digital
(stick USB sau hard extern) oferit de client.
Timpul de execuție al materialelor este de 90 zile lucrătoare
de la terminarea evenimentului.

ALTE DETALII
Durata maximă pentru care videograﬁi vor ﬁ prezenți
la eveniment este de 12 ore.
Atât videograful cât și asistentul au nevoie de meniuri întregi. În cazul
în care acest lucru nu este posibil, se va lua o pauză de masă.
Filmarea cu drona se va realiza doar dacă nu există restricții de zbor
și condițiile atmosferice permit acest lucru.
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WEBSITE
www.kiwideo.ro
EMAIL
kiwideo.contact@gmail.com
VIMEO
vimeo.com/kiwideo
FACEBOOK
facebook.com/kiwideo
INSTAGRAM
instagram.com/kiwideo.ro
TELEFON
Sînziana 0749063819
ADRESĂ
Bragadiru, Romania
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