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ALGUNS TIPOS DE FILME

|ENSAIO|
Realizado o ensaio, em um local definido pelos 
pais. Iremos captar toda o momento do dia, 
cada detalhe, emoção, local, sensação 
eternizando este filme.
Iremos selecionar as melhores imagens e 
editar com uma trilha sonora emocionante.
Filme para passar junto com as fotos no dia do 
aniversário.

Tempo de duração : 3~5 minutos
Local: a definir pelos pais
Roupas, custos de locação e km deslocamento e 
alimentação: A definir
Qualidade: Fullhd
Tempo de edição: 10 dias
Trilha sonora: Definir na edição (uma trilha)
EQUIPAMENTO/EQUIPE:
1 câmera+equipamentos / 1 videomaker

|ANIVERSÁRIO |
Filme das partes mais importantes do dia do 
aniversário (decoração, chegada do 
aniversariante, com cenas dos pais, padrinhos, 
anós e tios, etc...). Filmagem com linguagem e 
qualidade cinematográfica. Usado somente um 
trilha sonora. Em uma linguagem totalmente 
inovadora, transmitindo toda emoção do dia.

TRAILER - Tempo de duração : 3~5 minutos
SHORT - Tempo de duração : 12~16 minutos

Qualidade: Fullhd
Tempo de edição: 10~20 dias
Trilha sonora: Definir na edição (uma trilha)
EQUIPAMENTO/EQUIPE:
1 câmera+equipamentos / 1 videomaker.

|STORYTELLERS|
Filme mais completo do dia do aniversário, 
composto de mais sensações, emoção, 
felicidade, uma grande recordação. Com cenas 
em casa (acordando, banho, colocando a roupa 
e com avos e padrinhos) e do aniversário ( 
decoração, chegada do aniversariante, abraços 
e carinhos dos familiares, as brincadeiras, 
parabéns, todos detalhes são captados) tudo 
documentado em video e audio profissional. 
Com mais cenas, vislumbrando cada detalhe e 
transmitindo mais emoção ao pais e familiares.
Captação de depoimentos dos pais, avós, 
padrinhos e tios).

SHORT - Tempo de duração : 8~12 minutos
LONGA - Tempo de duração : 15~30 minutos

Qualidade: Fullhd
Tempo de edição: 20 dias
Trilha sonora: Definir na edição (duas trilha)
EQUIPAMENTO/EQUIPE:
2 câmera+equipamentos / 2 videomaker
Captação de audio: Profissional

PARA ANIVERSÁRIO INFANTIL



R$ 890,00
|ANIVERSÁRIO|

=

R$ 1340,00
|STORYTELLERS|

=

R$ 2000,00

|ENSAIO|
+

|STORYTELLERS|
=

TEMOS TODOS OS TIPOS DE 
PACOTES PERSONALIZADOS

FORMA DE PAGAMENTO:
DINHEIRO, CHEQUE, BOLETO OU CARTÃO

(PODE OCORRER REAJUSTES DECORRENTE A FORMA DE PAGAMENTO)

PAGAMENTO ÁVISTA NO CONTRATO 10% DESCONTO.

PACOTES ANIVERSÁRIO INFANTIL

R$ 800,00 R$ 1200,00 R$ 1800,0010%
OFF
A VISTA

10%
OFF
A VISTA

10%
OFF
A VISTA
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tel: (48) 3053.1540

cel: +55 48 9972.1995

skype: rodrigo.amador.ts

End: Rua Antonio Hulse, 173 -  88704-220 - Tubarão, SC


