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Fotografia i filmy ślubne w Bydgoszczy - Grupa 5D
http://grupa5d.pl

Fotografowanie i kamerowanie ślubu to od kilku ładnych lat działalność Grupy 5D z Bydgoszczy.
Profesjonalne podejście do wideofilowania, fotografie i wideofilmy zgodne z rzeczywistymi oczekiwaniami
Pary Młodej poparte niezbędną w tym zakresie wiedzą i zdolnościami to najważniejsze części doskonalenia
zespołu składającego się z: fotografa Michała i kamerzysty Konrada. Grupa 5D to wyspecjalizowane i bogate
w doświadczenia studio fotografii i wideofilmowania ślubnego z Bydgoszczy, którezajmie się uwiecznieniem
Państwa uroczystości z największą przyjemnością. Nasi profesjonaliści posiadają umiejętności fotografowani i
wideofilmowania dzięki którym, pracując na doskonałej jakości sprzęcie, stworzą zdjęcia oceniane jako
niemal idealne. Fotograf i filmowiec z Grupy 5D mają pełne zaufanie do swojego sprzętu w postaci
markowych, znanych na świecie urządzeń z serii Canon 5D Mark III. Dodatkowy sprzęt niezbędny do
fotografowania zarówno przygotowań do ślubu, ceremonii zaślubin, wesela, pleneru lub sesji zdjęciowej w
studio, tj. zestawy lamp, blendy, robot do fotografowania i wideofilmowania z powietrza oraz wszystkie
potrzebne akcesoria Grupa 5D posiada w swoich zasobach. Odpowiednie kadry, wyczucie czasu, wyłonienie
pierwszego planu oraz ujęcia godne niezapomnianych chwil towarzyszących nam w najważniejszych
ceremoniach w życiu. W skład oferty fotografowaniaślubnego i wideofilmowania ślubnego wchodzą
następujące elementy: Fotografie i film z przygotowań: zazwyczaj rozpoczynają się one od wizyty w salonach
piękności, gdzie Panna Młoda korzysta z usług wizażystki od makijażu ślubnego oraz fryzjerki układającej
fryzury ślubne. Fotograf skupia się na zdjęciach typu makro pokazując detale. Następnie więcej uwagi kieruje
on w stronę Pana Młodego, który ubierając elegancki garnitur lub smoking przygotowuje się do ceremonii
zaślubin. Czas ten jest niezwykle ujmujący, dlatego film i zdjęcia wykonane w trakcie przygotowań na długo
zapadają nam w pamięć i doskonale dopełniają reportaż ślubny. Fotografie z pleneru lub poślubnej sesji
zdjęciowej: w zależności od oczekiwań Nowożeńców, plener realizowany jest w umówionym i wybranym
wspólnie miejscu. Może być to przepiękny pobliski park lub zagraniczne, duże miasto. Ogranicza nas tylko
fantazja podczas fotografowania plenerowej sesji zdjęciowej profesjonaliści z Grupy 5D są w stanie uwiecznić
wszystko to, co sobie zamarzycie. Natomiast decydując się na poślubną sesję w studio macie równie dużo
możliwości. Wykorzystując tła, oświetlenie i gadżety możecie mieć wspaniałe zdjęcia, którymi pochwalicie
się rodzinie i znajomym. Powyższe elementy wchodzą w skład standardowych Pakietów ślubnych dla Par
Młodych w zakresie fotografowania i wideofilmowania przez Grupę 5D z Bydgoszczy. Każdą z usług
możemy jendak dopasować i przygotować indywidualnie do potrzeb i oczekiwań naszych Klientów. Po więcej
informacji i obejrzenia portfolio zapraszamy na naszą stronę.
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