
Belangrijke informatie voor bruidsparen

De (stijlvol geklede) cameraman is aanwezig op de afgesproken tijd, meestal samen met de fotograaf. 
Verder is de cameraman de gehele dag onopvallend aanwezig om opnamen te maken. Dus ook bij het
foto's maken. De toespraak in het gemeentehuis wordt in zijn geheel opgenomen, en natuurlijk worden
ook het diner en het feest gefilmd.
Daarna wordt er in onze editstudio een montage gemaakt van alle hoogtepunten van de dag. 
Deze montage wordt eventueel van titels, effecten en muziek voorzien. Het uiteindelijke resultaat is een DVD met een perfecte montage van ongeveer
30 minuten. Als extra service krijgt u ook de opnamen die we de gehele dag hebben gemaakt, de ongemonteerde versie dus. Op deze versie kunt u 
later bijvoorbeeld nog eens de gehele toespraak in het stadhuis bekijken. De DVD bestaat uit meerdere chapters, perfecte digitale geluidskwaliteit, 
en wordt geleverd met een fullcolour DVD-box waarop afbeeldingen staan van uw eigen huwelijksreportage. De zgn.mastertape blijft in ons bezit 
zodat u later altijd nog een kopie kunt bestellen voor ouders, getuigen of  vrienden. Uiteraard houden wij met het filmen rekening met uw persoonlijke
wensen. De cameraman filmt met een professionele digitale breedbeeld camera in hoogwaardige DVD kwaliteit. Wij werken niet met 'oogverblindende'
lampen, en het geluid wordt draadloos opgenomen. 
Op de achterzijde vindt u onze prijzen.

U  kent ze wel; de oom of  buurman die met zijn homevideocamera wel even een filmpje maakt van uw huwelijksdag. 
Goed bedoeld natuurlijk, maar meestal is het resultaat niet wat u had verwacht. Dokman videoprodukties is juist gespecialiseerd 
in het maken van huwelijksreportages, en mede dankzij de ervaring opgedaan bij de Nederlandse omroepen kunnen wij u een 
videoreportage garanderen die volledig aan uw wensen voldoet.
Dokman videoprodukties werkt uitsluitend met professionele apparatuur van omroepkwaliteit zoals u dat van de televisie gewend bent. 

Steeds meer mensen kiezen ervoor om de dag
 van hun leven op video vast te laten leggen.
Maar dan wel op een professionele manier, want de
 bruidsfoto's laat u toch ook niet door uw buurman maken? 

www.videolinkholland.nl
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 Waarom kiest u voor Dokman videoprodukties ?
            - Meer dan 14 jaar ervaring in het filmen van bruiloften
         - Uitstekende DVD beeld- en geluidkwaliteit
         - De cameraman is volledig verzekerd.
         - Ruwe video opnamen gratis.
         - Geen felle lampen of  opvallende microfoons.
         - Prijs wordt vooraf  besproken, geen verassingen achteraf.

Dokman videoproducties is de grootste leverancier van bruidsreportages van Nederland
Om teleurstellingen te voorkomen adviseren wij u tijdig te boeken

24 UUR INFOLIJN: 0345 510774   info@videolinkholland.nl 

Indien u deze winter boekt kunt u van de volgende aanbieding gebruik maken;
De prijs van een complete huwelijks videoreportage is inclusief  montage, cameraman,
benodigde videobanden, DVD, btw, etc.  De prijs wordt altijd vooraf  met u besproken,
u krijgt dus achteraf  geen verassingen voor extra kosten.

Professionele videoreportage op DVD compleet met 11 uur cameraman: 1200 Euro.

Voor ieder uur dat de cameraman langer aanwezig is rekenen wij een klein bedrag extra.
Bij een reportage buiten de regio Utrecht vragen wij een bijdrage in de vervoerskosten.
U kunt telefonisch een demonstratie DVD bij ons opvragen.

Aanbieding Winter 2004:
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