
 
  

 

 

 
Fotograf  Sami El-Wagie 

Telefon    0743.779.205 

Email       samielwagie@yahoo.com 

Videograf              Adrian Bursu 

Telefon                0723.961.747 

Email  office@multi-systems.eu 

 
OFERTĂ DE SERVICII FOTO - VIDEO 

- Pentru nuntă - 

 
Avem plăcerea să vă prezentăm în continuare oferta standard de servicii foto-video. 

Dacă alegeți serviciile noastre veți beneficia de o echipă cu experiență îndelungată. 

Pentru suma de 600 de euro puteți beneficia de următoarele servicii: 
 
 

 
 

-Fotografiere eveniment 

Servicii Foto                                                                                  Servicii Video 

-1 fotograf-                                                                   -1 cameraman- 
-Filmare eveniment 

-Fără limită de timp sau număr de poze. 

-Fotograful este prezent pe toată durata evenimentului. 
-Fără limită de număr de locații. Se realizează fotografii în toate 

locațiile de desfășurare a evenimentului (miri, nași, primărie, 

biserică, restaurant, etc). 

-30 de fotografii se predau în format clasic pe hârtie fotografică. 

-Toate fotografiile pe care le veți primi vor fi editate. 

-Fără limită de ore filmate / editate. 

-Videograful este prezent pe toată durata evenimentului. 
-Fără limită de număr de locații. Se realizează filmări în 

toate locațiile de desfășurare a evenimentului (miri, nasi, 

primărie, biserică, restaurant, etc). 

-Trailer eveniment –aprox. 2-8 min. 

-Materialul video este editat și procesat în format full HD 
 

Materialele foto-video vor fi predate în format electronic pe 3 seturi DVD personalizate. 
 

Pe lângă cele menționate mai sus, vă mai putem oferi următoarele servicii: 

Servicii Foto                                                                                  Servicii Video 

 
- Album foto dimensiunea 30x30 – la prețul de 125 euro / bucată 
- Trash/Love The Dress – Ședință foto după eveniment (în altă zi) 

– la prețul de 100 euro 

- Filmare cu drona – la prețul de 150 euro 
- Best moments – rezumat de aprox. 30 minute. – la prețul 

de 50 euro 

- Trash/Love The Dress – ședință video după eveniment. – la 

prețul de 100 euro 

 

Condiții de valabilitate a prezentei oferte și de prestare a serviciilor: 

- Prezenta ofertă de preț este valabilă doar dacă sunt contractate ambele servicii, adică foto și video. 
- Pentru evenimente desfășurate în afara orașului Sibiu se percepe o taxă suplimentară. 

- Oferta este valabilă doar pentru contracte semnate cu minim 30 de zile înainte de eveniment. 
- La semnarea contractului se achită un avans de minim 25% din valoarea totală a serviciilor contractate. 
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