Aeternus Pictures - cenová kalkulácia
Tomáš Schiller - Aeternus Pictures
IČO: 44217129, DIČ: 1076160085
Devínska Nová Ves 7030
841 07 Bratislava

Dátum konania svadby: sobota 06. 07. 2019
Nevesta: Janka Slobodná
Ženích: Adam Veselý
Počet hostí: 80
Starejší: áno, Fero Starý - profesionálny starejší
Vizážistka a kaderníčka nevesty: Anička Zmaľovaná, vizážistka bude robiť aj účes, make-up bude trvať približne 1 hodinu a svadobný
účes rovnako približne 1 hodinu. Vizážistka bude maľovať nevestu v rodičovskom dome nevesty (adresa: Starorodičovská 9, Bratislava).
Začiatok o 10:00.
Obliekanie nevesty: V rodičovskom dome nevesty o cca 12:00 - do 12:30, nasleduje presun k ženíchovi
Obliekanie ženícha: V rodičovskom dome ženícha (adresa: Staromládenecká 27, Bratislava). Začiatok o 13:00, predpokladaný koniec o
13:30
Odobierky: začiatok o 14:00 v rodičovskom dome nevesty, nasleduje presun do rodičovského domu ženícha. Koniec odobierok o 15:15
Obrad: Dóm svätého Martina, začiatok o 16:00, obrad je vrátane kázne, dĺžka trvania približne 1 hodinu, nasledujú gratulácie približne do
17:30
Fotenie so svadobčanmi: fotenie bude prebiehať pred Dómom sv. Martina do približne 17:50.
Svadobné video portréty: nie je nato daný špecificky čas, budeme sa ich snažiť urobiť vždy keď to bude možné, mladomanželia sa
nechcú vzďaľovať od svadobných hostí na dlhšiu chvíľu.
Svadobná hostina: Penati Club, Agátová 33, Dúbravka: privítanie hostí rozbitím taniera o 18:15, prenesenie nevesty cez prah, príhovory
(3 osoby po cca 5 minút). Nasleduje slávnostná večera. O približne 19:15 prvý mladomanželský tanec a nasleduje prvé tanečné kolo. O
22:00 svadobné hry a nasleduje druhé tanečné kolo. O 23:30 sa idú prezliecť mladomanželia do krojov a o 00:00 nasleduje odčepčenie
po ktorom ide vykrúcanka. Po vykrúcanke nastane prezlečenie do popolnočných šiat a zábava. Odchod zo svadby o približne 1:30.
špeciálne požiadavky ako natáčanie v iný než svadobný deň a podobne: nič
zmluvné odovzdanie videoklipu: 22. 7. 2019 - maximálny termín (dva táždne od konania svadby), predpokladaný termín 15. 7. 2018
(týždeň od konania svadby)

svadobný kinematografický videoklip s dĺžkou 5-10 minút
Názov položky

potrebný čas (hod.) celková hodinová
sadzba

výsledná suma

natáčanie od 10:00 do cca 1:30 dokopy teda 15,5 hodiny

15,5

24,95 €

386,73 €

post-process video (strih, efekty, color grading, práca s audiom - zvuky, hovorené
slovo, hudba)

24,0

24,95 €

598,80 €

1,0

24,95 €

24,95 €

osobné odovzdanie a prekonzultovanie výsledného video diela

150,00 €

licencia na použitú hudbu vo videu
cestovný čas a cestovné náklady v rámci Bratislavy sú pri zákazke nad 300 €
zdarma
spolu

0,00 €
40,5

1160,48 €

poskytnutá zľava 25%

290,12 €

výsledná suma na úhradu

870,36 €

Celková hodinová sadzba 24,95 € sa skladá zo strojovej hodinovej sadzby vo výške 16,83 € a personálnej hodinovej mzdy vo
výške 8,13 €. Strojová hodinová sadzba predstavuje hodinovú čiastku potrebnú pre technologické vybavenie ktoré vlastníme a
používame na realizáciu projektov.
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