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Realizado junto com o ensaio de fotos ou 
em um dia somente para filmagem. Em um 
local definido pelos pais ou pela 
aniversariante. Iremos captar todos os 
detalhes, emoção, local, sensação para 
eternizar este filme.
Iremos selecionar as melhores imagens e 
editar com uma trilha sonora emocionante.

Tempo de duração : 3~5 minutos
Local: a definir pelos pais
Roupas, maquiagem, custos de locação e 
km deslocamento e alimentação: A definir
Qualidade: Fullhd
Tempo de edição: 15 dias
Trilha sonora: Definir na edição (uma 
trilha)
EQUIPAMENTO/EQUIPE:
1 câmera+equipamentos / 1 videomaker
Imagens Aéreas: Drone

|ANIVERSÁRIO||ENSAIO|
A nova tendência de filme de 15 anos. Um filme com o 
tempo de edição de 12 a 16 minutos. Iremos captar 
somente os momentos mais importantes de seu 
aniversário. Iniciando no making of, decorações,  
recepção e a festa, incluindo depoimentos dos 
familiares e amigos.
Esta nova tendência tem uma edição sem ordem 
cronologica das cenas, transmite mais emoção a 
aniversariante , familiares e amigos. Filme composto 
somente das cenas vislumbrantes, momentos únicos, 
uma linda recordação para toda a vida.
Por ser um filme curto, poderá ser postado na internet. 
Excelente opção para todos amigos, familiares verem e 
reverem a todo o momento.

Tempo de duração : 12~16 minutos
Qualidade: Fullhd
Tempo de edição: 30 dias
Trilha sonora: Definir na edição 
EQUIPAMENTO/EQUIPE: 2 ~ 3 câmera+equipamentos 
/ 2 videomaker
Captação de audio: Profissional
Imagens Areas: Drone (imagens gravadas antes da 
aniversário. Para cenas durante a cerimonia sobre 
consulta.)

ANIVERSÁRIO 15 ANOS
PACOTES PROMOCIONAIS

FORMA DE PAGAMENTO:
DINHEIRO, CHEQUE, BOLETO OU CARTÃO

(PODE OCORRER REAJUSTES DECORRENTE A FORMA DE PAGAMENTO)

PAGAMENTO ÁVISTA 10% DESCONTO.

|ANIVERSÁRIO|

R$ 2.800,00
R$ 2.520,0010%
OFF

A VISTA

|ENSAIO|+ |ANIVERSÁRIO| 

R$ 3.500,00
R$ 3.150,0010%
OFF

A VISTA
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Tel: +55 48 9972.1995 (whatsapp)

Rua Luís Corrêa de Souza, 230 - Sala 02 - 

88704-250 - Bairro Dehon - Tubarão, SC

contato@flatfilmes.com.br


