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Kedves Jegyesek! 
 

 

Az esküvő örökéletű mérföldköve kapcsolatotoknak, egy felejthetetlen élmény. 

 

Egy esküvő valójában sok kis esemény egybefonódó láncolata, amiben sokan részt vesznek, de nem mindenki lehet ott mindenhol, 

… még Ti ketten sem! A menyasszony, a vőlegény, a családok és barátok részéről is sok az előkészület, mindenki a legjobbat 

szeretné adni magából, sok az izgalom és eközben rengeteg olyan érzelem, pillanat kerül a felszínre, amit nagyszerű élmény 

átélni, amiket jó lenne megosztani másokkal, … és jól esik bármikor újra átélni az egészet! 

 

A Skyhall Drone e pillanatok megragadásában, megörökítésében segít légifotók, légi- és hagyományos videófelvételek 

készítésével. 
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Mit biztosítunk számtokra? 
 

Végig kísérjük az esküvői eseményeket, mindenhol ott vagyunk és megörökítjük az élményeket.  

 

 

Íme egy kis ízelítő abból, hogy milyen lehet egy esküvői videó 

Esküvő Amerikában 

Esküvő 

Esküvő Skóciában 

Esküvői meglepetés 

 

 

 

Csomagajánlatok 

1. Légifotó 

2. Légifelvételek/video 

3. Légifelvételek/video és 3-5 perces szerkesztett kisfilm  

4. Egyedi ajánlat 

 

 

 

Vegyétek fel velünk a kapcsolatot, ha szeretnétek esküvői videót, légifelvételeket, légivideót készíttetni! 

 

 

Sok boldogságot kívánunk! 
  

https://www.youtube.com/watch?v=R6vlbJ6MBiw
https://www.youtube.com/watch?v=b-BdIbvHj5A
https://www.youtube.com/watch?v=pe0qdVF6DCI
https://www.youtube.com/watch?v=rAmmvj-7g6o&t=159s
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Mit kell tudni a Skyhall Drone-ról? 

 

A Skyhall Drone alapítója és tulajdonosa Száraz Gábor, aki tagja a Drónpilóták Országos Egyesületének.  

Több éves fotós, filmes és filmkészítő, valamint drónpilóta tapasztalatával rendelkezik.  

 

A Skyhall Drone cég formában hivatalosan 2018-ban kezdi meg tevékenységét. 

 

 

Referenciák: 

Tigáz - Bárdos Lajos általános iskola felújítás, 2016 

Tigáz – Biciklizz a munkába, 2015 

Tigáz – Egy tál étel nap, 2014 

Jáki templom – légifelvétel 

Tatai vár – légifelvétel 

Egerszalók sódomb – légifelvétel 

Riolittufa, Kazár - légifelvétel 

 

 

Kapcsolat 

• Telefon:   +36 30 471 2672 

• Email:   skyhalldrone@gmail.com 

• Skype   Skyhall Drone / Drone Skyhall 
  

https://www.youtube.com/watch?v=qtp8jb9arhE
https://www.youtube.com/watch?v=pYHAhB_O1WA
https://www.youtube.com/watch?v=Wq-qCCqOGZo
https://www.youtube.com/watch?v=4fjE_HK-kXM&t=24s
https://www.youtube.com/watch?v=n6OiG24bfg0
https://www.youtube.com/watch?v=NN_PI2PmbPM&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=90S9VAmuEHU&t=5s
mailto:skyhalldrone@gmail.com
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Csomagajánlatok 

1. Légifotó 

40-60 db légifotó – 12 MP felbontás - készítése professzionális kamerával az esküvői ceremónián, a jegyespár fotózáson és a 

lakodalomban. A fotók elektronikus formában kerülnek átadásra.  

 

Ár: 18.000 Ft.+áfa (+kiszállási díj – lásd lent) - Egyedi árajánlat megállapodás szerint 

 

 

2. Légifelvételek/video 

Nyers légivideó (15-20 perc) készítése professzionális kamerával az esküvői ceremónián, a jegyespár fotózáson és a lakodalom 

helyszínén. A nyers videófelvételek szerkesztés nélkül kerülnek átadásra elektronikus formában.  

 

Ár: 25.000 Ft.+áfa/15-20 perc (+kiszállási díj – lásd lent) - Egyedi árajánlat megállapodás szerint 

 

 

3. Légifelvételek/video és 3-5 perces szerkesztett kisfilm 

Nyers légivideó (25-30 perc) készítése professzionális kamerával az esküvői ceremónián, a jegyespár fotózáson , illetve a lakodalom 

helyszínén és a légivideó felvételekből 3-5 perces, zenés kisfilm készítése. 

 

A zene lehet hozott választás, vagy ajánlatot teszünk rá (jogdíjas vagy jogdíjmentes zene).  

• Hozott zene esetén az audio file-t M4A file formátumban kell átadni.  

• Jogdíjas zenemű(részlet) felhasználása esetén az ár nem tartalmazza a zenemű felhasználási jogdíjat. A jogdíjat csak abban az esetben kell 

a jogtulajdonosnak fizetnetek, ha a kisfilmet nyilvános felületen szeretnétek közzétenni. 

 

A megvágott kisfilm alapverzióját elektronikus formában juttatjuk el, és közös megbeszélés/egyeztetés alapján – a rendelkezésre álló 

videófelvételek szabta korlátok figyelembevételével – egyszeri módosítás kérhető. A nyers videófelvételek és a véglegesre vágott kisfilm 

elektronikus formában kerülnek átadásra. A véglegesre vágott film átadását követően módosítást, utólagos vágást nem áll módunkban 

elvégezni. 

 

Ár: 50.000 Ft.+áfa (+kiszállási díj – lásd lent) - Egyedi árajánlat megállapodás szerint 
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4. Egyedi ajánlat  

Az esküvő és a hozzá kapcsolódó események részleteit előzetesen egyeztetjük a jegyespárral - és/vagy a ceremónia mesterrel -, és 

forgatókönyvet készítünk. A felvételek rögzítését az esküvői ceremónián, és az esküvőhöz kapcsolódó eseményeken, helyszíneken az 

elfogadott forgatókönyv alapján tervezzük és valósítjuk meg.  

 

Ár: Az elfogadott forgatókönyv alapján (+kiszállási díj – lásd lent) 

 

5. Kiszállási díj 

• Budapesten belül ingyenes 

• Budapesten kívül - 60 Ft. / km 


