CENNIK

AGORA GRAFIKA

UWAGA: Podane ceny nie zawierają podatku VAT. Standardowy czas realizacji zlecenia wynosi do 3 dni roboczych. Ekspresowa realizacja usługi – dopłata 100% do ceny podstawowej zamówienia.
Ostatnia aktualizacja: 28 luty 2018 r.

WIDEO
Opis współpracy:
Każda z usług wymaga indywidualnego ustalenia terminu realizacji. Jedynie usługi pełnej produkcji i animacji
zawierają przygotowanie scenariusza przez nasze studio. Do pozostałych usług możliwe jest dokupienie scenariusza, czyli spisu ujęć/informacji, które muszą znaleźć się w filmie. Powstaje na podstawie oceny potrzeb
klienta i potencjalnego użytkownika. Przygotowany przez
klienta, szczególnie dla nagrania materiału, powinien zawierać np. najciekawsze elementy filmowanego obiektu
lub wydarzenia.
Wszystkie usługi wideo dotyczące postprodukcji
uwzględniają możliwość wprowadzenia dwóch poprawek. Zalecamy możliwie jak najdokładniejsze przemyślenie treści filmu. Dokładny opis najważniejszych
elementów materiału umożliwia uzyskanie najlepszego
efektu końcowego. W przypadku scenariusza powstającego w naszym studiu wymagamy jego akceptacji
przed rozpoczęciem realizacji.

INFO
Montaż

do 2 minut z otrzymanych materiałów, udźwiękowienie, animowane wstawki

Lektor

do 5 minut nagrania na podstawie tekstu przygotowanego przez klienta

Animowana czołówka

15 sekund produkcji - scenariusz, projekt i realizacja

Animacja

60 sekund produkcji - scenariusz, projekt i realizacja

360° – montaż

do 5 minut z otrzymanych materiałów, udźwiękowienie, animowane wstawki

360° – nagranie

dojazd i nagranie materiału na postawie scenariusza klienta

Dodatkowe minuty:
Dodatkowe 2 minuty do montażu

200 zł

Dodatkowe 5 minut do nagrania lektora

250 zł

360° – pełna produkcja
scenariusz, zdjęcia, montaż

Dron – nagranie

dojazd i nagranie materiału na postawie scenariusza klienta

Dron – pełna produkcja
scenariusz, zdjęcia, montaż

UWAGA: Podane ceny nie zawierają podatku VAT. Standardowy czas realizacji zlecenia wynosi do 3 dni roboczych. Ekspresowa realizacja usługi – dopłata 100% do ceny podstawowej zamówienia.
Ostatnia aktualizacja: 28 luty 2018 r.

CENA OD
400 zł
500 zł
800 zł
1 000 zł
800 zł
800 zł
2 000 zł
1 300 zł
2 200 zł

