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Muito mudou nesses últimos anos em relação a �lmagem de 
casamento. Antigamente o casal se contentava com uma �lmagem 
básica de casamento, com a gravação completa da cerimônia, que 
era passada com pouco ou nenhuma edição para a �ta e entregue 
aos noivos.

Hoje os casais modernos querem um �lme do casamento. Podemos 
chamar de �lme porque é totalmente diferente das gravações de 
casamento antigas.

Primeiro a evolução no equipamento, hoje as câmeras DSLR 
conseguem uma qualidade muito parecida com as de �lmes de 
cinema, pouca profundidade de campo que faz aquele desfoque 
bonito, super qualidade e full-HD.

A edição não linear, não é uma novidade, mas as possibilidades que 
os novos softwares de edição trouxeram como: correção da 
imagem, cores, luz, estabilização, ajudaram muito na melhora da 
qualidade desses �lmes de casamento e também abriram caminho 
para a mudança na linguagem dos vídeos de casamento .

Mas a mudança mais importante foi na linguagem na �lmagem de 
casamento. Hoje existe a preocupação em contar uma história, 
como um um roteiro de �lme, mostrando desde o making of com os 
noivos, decoração da igreja, local da recepção da festa. Tudo editado 
de uma forma jovem e dinâmica, com pedaços da cerimônia e festa 
intercalados de uma forma não cronológica. Com locução de fundo 
com os dizerem da noiva e do noivo. É uma linguagem muito 
próxima aos �lmes de cinema.

A Flat Filmes trabalha com essa nova linguagem cinematográ�ca 
para �lmes de casamento. Nossa missão é fazer �lmes que 
emocionem as pessoas. Para isso trabalhamos em conjunto com os 
noivos, conversando e decidindo, como será a melhor maneira de 
contar a história.

Histórico
|A Nova Linguagem de Vídeos de Casamento|



ALGUNS TIPOS DE FILME PARA SEU CASAMENTO
|ENSAIO|

TIPOS DE ENSAIO DE CASAMENTO

|BASICO|
Realizado junto com o ensaio de fotos ou 
em um dia somente para �lmagem. Em 
um local de�nido pelo casal. Iremos 
captar todos os detalhes, emoção, local, 
sensação eternizando este �lme.
Iremos selecionar as melhores imagens e 
editar com uma trilha sonora 
emocionante.

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

|COMPLETO|
Realizado em um dia somente 
para �lmagem. Em um local 
de�nido pelo casal. Iremos captar 
todos os detalhes, emoção, local, 
sensação eternizando este �lme.
Iremos selecionar as melhores 
imagens e editar com uma trilha 
sonora emocionante. Com  
depoimentos individuais e juntos 
dos noivos. Declamando todo 
amor, sensações, união, 
sentimento. Ótima opção de �lme 
para passar na hora da recepção.

Tempo de duração : 5~8 minutos
Qualidade: Fullhd
Tempo de edição: 15 dias
Trilha sonora: De�nir na edição 
(uma trilha)
EQUIPAMENTO/EQUIPE:
2 câmera+equipamentos
Captação de audio: Pro�ssional
Filmagem aérea: Drone

|LONGA  TRADICIONAL|
Como diz o nome “LONGA TRADICIONAL”. Um 
�lme com tempo de edição que pode variar de 
45 minutos a 1hs e 30 minutos. Composto de 
todas as cenas do casamento iniciando no 
making of dos noivos, decorações, igreja,  
cerimônia, recepção  até a festa.
Sua edição tradicional será entregue em 3 
partes: 1ª parte - making of; 2ª Parte - decora-
ção igreja e cerimônia na integra; 3ª parte - 
decoração da recepção, recepção e festa. 
Somente a cerimômia será gravado e editado 
na integra. Neste pacote possui dos tipo de  
videos curtos para publicação na internet: 
TRAILER e MINISHORT, com postagem de até 15 
dias. 
Os videos serão entregue no “KIT WEDDING”, 
um case personalizado com opção de 3 tipos 
de midia (Pen Drive, DVD e Bluray).

Tempo de duração : 45 minuts à 1hs 30minutos. 
Qualidade: Fullhd T
empo de edição: 45 dias 
Trilha sonora: De�nir na edição
EQUIPAMENTO/EQUIPE: 
3~4 câmera+equipamentos / 2 ~ 3 videomaker. 
Captação de audio: Pro�ssional 
Imagens Aérea: Uso de drone (imagens grava-
das antes da cerimonia. Para cenas durante a 
cerimonia sobre consulta.)

|MINISHORT|
Opção de vídeo curto para publicação 
na internet, que acompanha o “LONGA 
TRADICIONAL”. Como diz o nome 
“MINISHORT” Muito curto. Um �lme com 
o tempo de edição de 5 a 8 minutos.  
Iremos utilizar o estilo de edição do 
SHORT. Iremos captar todos os detalhes 
de seu casamento (making of dos 
noivos,  decorações, preparação da 
igreja, cerimônia, recepção e a festa). 
Esta nova tendencia, sua edição sem 
ordem cronologica das cenas, transmite 
mais emoção ao casal e familiares. Filme 
composto somente das cenas 
vislumbrante, momentos únicos, uma 
linda  recordação para  toda a vida.
Por ser �lme muito curto, que poderá ser 
postado na internet. Excelente opção 
para todos amigos, padrinhos, familiares 
verem e reverem a todo o momento.

|TRAILER|
Opção de vídeo curto para publicação 
na internet, que acompanha o “LONGA 
TRADICIONAL”. Filme das partes mais 
importantes do dia do casamento 
(making of dos noivos, cerimônia, 
decorações, preparação da igreja e da 
recepção).
Com tempo de edição de 2 a 3 minutos.
Usado somente um trilha sonora. Em 
uma linguagem totalmente inovadora, 
transmitindo toda emoção do dia.

|CASAMENTO|
TIPOS DE FILME DO CASAMENTO

|CASAMENTO|
TIPOS DE FILME DO CASAMENTO

|SHORT|
A nova tendência de �lmes de casamento. Como diz o 
nome “SHORT” curto. Um �lme com o tempo de edição 
de 12 a 20 minutos. Iremos captar somente os momen-
tos mais importantes de seu casamento, iniciando no 
making of dos noivos, decorações, igreja,  cerimônia, 
recepção e a festa, incluindo depoimentos dos noivos e 
familiares. 
Esta nova tendência tem uma edição sem ordem 
cronologica das cenas, transmite mais emoção ao casal 
e familiares. Filme composto somente das cenas 
vislumbrantes, momentos únicos, uma linda  recorda-
ção para  toda a vida.
Por ser um �lme curto, poderá ser postado na internet. 
Excelente opção para todos amigos, padrinhos, familia-
res verem e reverem a todo o momento. 
Os videos serão entregue no “KIT WEDDING”, um case 
personalizado com opção de 3 tipos de midia (Pen 
Drive, DVD e Bluray).

Tempo de duração : 12~20 minutos 
Qualidade: Fullhd
Tempo de edição: 30 dias 
Trilha sonora: De�nir na edição
 EQUIPAMENTO/EQUIPE: 
3 ~ 4 câmera+equipamentos / 2 videomaker 
Captação de audio: Pro�ssional 
Imagens Aérea: Uso de drone (imagens gravadas antes 
da cerimonia. Para cenas durante a cerimonia sobre 
consulta.)



|TRAILER| + |LONGA| 
=

R$ 3.600,00

|MINISHORT| + |LONGA| 
=

R$ 4.000,00

|SHORT| 
=

R$ 3.500,00

|SHORT| + |LONGA| 
=

R$ 4.500,00
CASAMENTOS 2018

10%
OFF
Á VISTA

10%
OFF
Á VISTA

10%
OFF
Á VISTA

10%
OFF
Á VISTA

CASAMENTOS 2018 CASAMENTOS 2018 CASAMENTOS 2018

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 10% DESCONTO.

PACOTES CASAMENTO

PACOTES ENSAIO + CASAMENTO
ENSAIO COMPLETO

+
|TRAILER| + |LONGA| 

=

R$ 4.800,00
R$ 4.320,00

ENSAIO COMPLETO
+

|MINISHORT| + |LONGA| 
=

R$ 5.200,00
R$ 4.680,00

ENSAIO COMPLETO
+

|SHORT| 
=

R$ 4.600,00
R$ 4.232,00

ENSAIO COMPLETO
+

|SHORT| + |LONGA| 
=

R$ 5.700,00
R$ 5.016,00

CASAMENTOS 2018 CASAMENTOS 2018 CASAMENTOS 2018 CASAMENTOS 2018

8%
OFF 10%

OFF 10%
OFF 12%

OFF
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Razão Social: Rodrigo Nunes Amador 99051877072

CNPJ: 24.059.557/0001-66

Cel: +55 48 9 9972.1995 (whatsapp)

E-mail: contato@�at�lmes.com.br

Rua Luiz Corrêa de Souza, 230 - Sala 02 - Bairro Dehon - 88704-250 - Tubarão, SC

www.�at�lmes.com.br


