
Cześć! Fajnie  że spodobały się Tobie nasze filmy i zdjęcia.  
Proponuję żebyśmy mówili sobie po imieniu będzie nam się lepiej rozmawiało. Przemek jestem bardzo 
mi miło. 
Nie będę się rozpisywał na temat naszych osiągnieć i czasu ile jesteśmy w branży ślubnej … zresztą 
filmy zdjęcie mówią same za siebie. 
 
Każda para u nas  ma inny  film , jedne chcą film z fabułą drudzy bez fabuły. 
Co to jest fabuła ? To nic innego jak spotkanie się wcześniej przed ślubem i dogranie np.: spacer, hobby, 
wspólne zamiłowania, rodzina itp. 
 
Fabułę nagrywamy w miejscach  o różnych porach roku w ciekawych miejscach z różnymi pasjami, 
każdy inaczej chce mieć to nagrane,  ale to tylko od młodej pary zależy czy będzie im się chciało spotkać 
i dograć takie ujęcia, które nadają ogromy kontrast w filmie. Poniżej przykład takich fabuł. 
 
Klementyna Michał  https://vimeo.com/301794742    Dynamicznie fabuła w klipie slubnym 
 
Magdalena Piotr   https://vimeo.com/293402654    Romantycznie 
 
Kasia Łukasz          https://vimeo.com/229830972    Wedding Day First Look 
 

Justyna Sylwek     https://vimeo.com/197866946    Odważnie bardzo odważnie       
 
Paulina Mateusz  https://vimeo.com/177814768    Z pasji do koni 
 

Dominik Anita      https://vimeo.com/185846984     Cztery Pory Roku       
 
Patrycja Bartek    https://vimeo.com/289845871    Z pasji do Quadów 
 
 
To tylko niektóre fabuły które oczywiście też robią ogromne zaskoczenie w samym filmie ślubnym dla 
osób oglądających. Taką fabułę wstawiamy zazwyczaj zaraz po pierwszym tańcu jako przerywnik dla 

widza       w filmie głównym. 
Nasze filmy to nie tzw. tasiemce tylko dynamiczne filmy w wersji do wyboru. 40min,  1h30min,    
To wszystko jest oczywiście do ustalenia w zależności ile atrakcji jest na ślubie. 
 
Wisienką na torcie w filmowaniu jest oczywiście klip ślubny, i tutaj jest naprawdę bardzo różnie 
dynamicznie, romantycznie, z plenerem za granicą itp. 
 
Plener filmowy lub fotograficzny za granica ustalamy wcześniej i nie są to duże pieniądze dlaczego? 
Co roku jesteśmy 3 razy za granicą w innych miejscach, jeżeli odpowiada Wam miejsce wówczas 
dojeżdżacie do miejsca docelowego i dobrze się bawimy na plenerze.  
Nie ponosicie żadnych dodatkowych kosztów związanych z naszą pracą… po prostu jedziecie odpocząć 
a przy okazji na plener foto wideo. Przykłady takich par poniżej w klipach ślubnych. 
 
Chorwacja           https://vimeo.com/219465458 
 
Malta                  https://vimeo.com/198695366 
 
Włochy Pizza     https://vimeo.com/299619440 
 
Portugalia         https://vimeo.com/244521942 
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Norwegia       https://vimeo.com/300245156 
 
Rzym          https://vimeo.com/299162182 
 
Brazylia        https://vimeo.com/147640489 
 
Tajlandia      https://vimeo.com/386408592 
 
 
Fotografia ślubna to nasza kolejna pasja tak jak film. Fotografujemy i filmujemy od momentu 
przygotowań państwa młodych do „po oczepinach lub po torcie” w zależności co pierwsze następuje 

zazwyczaj jest to godzina 1.30 po tej godzinie czasami lepiej nie robić zdjęć      . 
 
Otrzymujecie 400 zdjęć  obrobionych,  jeżeli jest więcej materiału również otrzymacie większą ilość. 
Plener ślubny robimy w innym dniu lub wg. waszego uznania można wykonać w tym samy dniu lub za 
granicą tak jak wspomniałem przy filmowaniu. Plusem zagranicznych plenerów jest to że zawsze 

wizażystka jest z nami więc o make up i fryzurę się nie martwicie      .  
Tak jak w filmowaniu wisienką na trocie jest klip ślubny tak w fotografii album z pleneru lub reportażu. 
Nasze albumu trochę się różnią od standardowych.  
Na życzenie udostępnimy katalog z przykładowego reportażu zdjęciowego. 
 
Przykładowe rozkładówki albumów poniżej 
 
https://1drv.ms/u/s!AqMH6i8ENnimhLsFrDrqxDvxGrVG3g?e=kdYIUH 
 
Jesteśmy również producentem Fotobudek lustro jest to nowoczesna forma tradycyjnej Fotobudki w 
postaci lustra weneckiego które robi niepostrzeżenie zdjęcia. Konfiguracja zdjęcia jest dowolna i możńa 
spersonalizować taką fotografię w dowolny sposób. Poniżej link jak działa Fotobudka Lustro 
www.fotobudki.pl to nasza druga firma 
 
https://vimeo.com/214410765 
 

A teraz koszty …dla nas miła informacja dla Was mniej miła        

Tekst poniżej najlepiej czytać siedząc na kanapie       przy zaparzonej melisie       
 
  
Fotografia 3000zł +500zł plener w osobnym dniu 
 
Filmowanie 5400zł + 600zł klip ślubny 
 
FotoLustro  fotobudka od 800zł z gadżetami albumem wyklejanym na miejscu 
 
Napis Love od 350zł 
 
Przy pakiecie foto wideo  fabuła gratis oszczędność ok 1200zł. 
 
Gdyby były jakieś pytania smiało dzwonić 
500 77 90 90 
info@exoticlimo.pl 
fotobudki@gmail.com 
Zobacz nasz Facebook 
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