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Dawid jest filmowcem z krwi i kości, a do tego zabawi 
i zawsze rzuci dobrym żartem.
Agata zadba o piękne ujęcia, uwielbia szczere emocje 
i śmieszne pozy.

Cool Wedds to my, czyli Agata i Dawid. Znamy się jak
łyse konie od wielu lat, a od niedawna mówimy
nawet do siebie mąż i żona, także wiemy co i jak.
Kochamy luz, dobrą muzykę i spontaniczne wyjazdy. 

C Z E ŚĆ ,  H E J !



Tworzymy filmy dla ludzi, którzy się po prostu 
kochają. Par, które nam ufają i chcą się podzielić
swoją historią. Lubimy, kiedy wszystko jest 
naprawdę. Prawdzie emocje, prawdziwe 
znajomości, prawdziwe relacje z rodziną 
i znajomymi. Niech będzie intymnie i kameralnie, 
wtedy jest super!

FILM, W KTÓRYM
WASZA HISTORIA 
JEST NAJWAŻNIEJSZA

CO MOŻEMY ZAOFEROWAĆ?



Lubimy dać się 
poznać i lubimy 
poznać też Was.

Chcemy byśmy byli dobrymi znajomymi i w dniu, w którym 
będziecie przysięgać sobie miłość możecie na nas totalnie 
liczyć. Pomożemy zawiązać muchę, wpiąć welon czy zawołać 
mamę. Pracujemy dyskretnie, nie reżyserujemy, nie powiemy 
Wam, jacy macie być, pozwalamy na bycie sobą. Takie też 
robimy filmy, szczere, prawdziwe i o Was. O tak, po prostu!



Jest wiele możliwości. Najchętniej 
proponujemy 3 opcje. Są one już 
sprawdzone i zawsze opowiadają 
historię w wybranej formie do końca. 
Nie znaczy to, że nie można wybrać 
sobie swojej wymarzonej długości. 
Obejrzycie przykłady podane poniżej 
i zadecydujcie! 

Jaka długość filmu?



Jest to skrót z całej uroczystości 
od przygotowań Pani Młodej 
i Pana Młodego do godziny 23:00. 
Idealny do pokazania najbliższym 
przez media społecznościowe i przy 
każdej innej możliwej okazji. 
Dynamicznie i nowocześnie według 
Waszych reguł!

Film - 6 
minut.

01
Film - 20 + 3 
minuty.

02
Film - 45 + 3
minuty.

03

4400 zł
1 operator, dron, dojazd do 100 km w cenie

Film to krótsza wersja opcji trzeciej. 
Zawarte są w nim wszystkie 
najważniejsze momenty. Część z 
zabawy zmontowana jest w dynamiczny 
i ciekawy sposób z odpowiednio 
dobranym podkładem. 
W przeciwieństwie do dłuższej wersji 
gdzie są też wmontowane piosenki "na 
żywo" z parkietu.

5600 zł
1 operator, dron, miniplener, pendrive, dojazd do 100 

km w cenie

Pamiątka, do której zawsze możecie 
wrócić po latach. Dzięki nieliniowemu 
montażowi i ujęciom 2 operatorów oraz 
świetnie dobranej muzyce film ogląda się 
wspaniale. W swojej przystępnej formie 
mieści wszystkie atuty długiego filmu. 
Ujęcia plenerowe nagrywane w dniu ślubu 
czynią film bardziej atrakcyjnym. 
3 minutowy trailer to super zachęta do 
obejrzenia całości. 

6800 zł
2 operatorów, dron, miniplener, pendrive, dojazd do 100 

km w cenie

KLIKNIJ N
A 

TYTUŁ I 

OBEJRZYJ 

PRZYKŁADOWY 

FILM

https://vimeo.com/619073428
https://vimeo.com/755598855/428d5975db
https://vimeo.com/500904085/dfcbf2f39c
https://vimeo.com/636932845/31150056d6


Towarzyszę Wam od przygotowań
do momentu rzucenia welonem.
Staram się uchwycić Wasze emocje
i najważniejsze momenty z bliskimi.
Pomagam, nie narzucam, kieruję w
dobrą stronę. Przeżyjmy ten dzień
RAZEM! 

Reportaż
ślubny - 350
zdjęć.

01

Wybieramy dowolne przez Was
wymarzone miejsce w którym
chcielibyście mieć zdjęcia. Góry,
morze a może też las. Wszędzie jest
super! Wspólnie tworzymy piekną
historię zawartą w nieruchomych
kadrach. 

Sesja 
plenerowa foto 
w innym dniu

02

3200 zł
1 fotograf,miniplener w dniu ślubu, internetowa galeria, 

pendrive ze zdjęciami 

500 zł
dojazd do 100 km w cenie

https://coolwedds.pl/olabartek/


Jak podpisać
umowę?
Lubimy się spotkać porozmawiać 
i podpisać umowę. Jeżeli nie ma 
takiej możliwości, możemy
"poskajpować" i podpisać umowę 
zdalnie.

Jesteśmy tu dla Was. Jeżeli pojawią się 
jakiekolwiek pytania przed podpisaniem 
umowy, czy po, to bardzo chętnie na nie 
odpowiemy. Dzwońcie i piszcie!

Milion pytań?

Gdzie
dojeżdżamy?
Jesteśmy elastyczni. Pracujemy 
na terenie całej Polski i Europy. Na 
Wasz ślub dojedziemy nawet na 
koniec świata.

Co z tym
plenerem?
Mini-plener odbywa się w dniu wesela 
jeżeli czas i pogoda na to pozwala. 
Robimy go w okolicy wesela i trwa to 
zwykle 20 min. Dodatkowy plener w 
innym dniu to koszt 800 zł foto + wideo 
lub 400 pojedynczo. Umawiamy się na 
niego po weselu. Znajdujemy jakieś 
super miejsce, spójne z Waszym 
charakterem i tam nagrywamy ujęcia, 
którymi przeplatam długi film i teledysk.

Ile wynosi
zadatek?
Zadatek wynosi 800 zł i jest płatny w dniu 
podpisania umowy. Może być przelany 
na konto.



Zapraszamy do kontaktu!

C Z E Ś Ć !

www.coolwedds.pl

kontakt@coolwedds.pl

+48 696 668 782

CoolWedds

vimeo.com/coolwedds Kliknij tutaj!

https://coolwedds.pl
https://vimeo.com/coolwedds

	Cennik
	Cennik
	Smooth Production 2022.pdf
	Oferta film 2021

	White Basic Presentation Template.pdf
	Smooth Production 2022
	Cennik.pdf



