cennik
Studio 4mc

tel. +48 577 251 144
info@studio4mc.pl
ul. Mińska 25/535
03-808 Warszawa

cennik obowiązuje od 1 kwietnia 2022

160 zł

za godzinę studio ze światłem naturalnym (okna na dwie strony wschód
i zachód, bez możliwości używania sprzętu oświetleniowego, za równo
własnego jak i studyjnego)

170 zł

za godzinę studia ze światłem błyskowym (możliwość korzystania z własnego
światła, bądź studyjnego - lista sprzętu dostępna pod linkiem)

18 0 zł

za godzinę studia ze światłem filmowym/stałym (w cenie 1 lampa Fresnel
1000W, możliwość korzystaniia z własnego światła stałego)

-------

rezerwacja studia na event - wycena indywidualna, prosimy o kontakt na
e-mail info@studio4mc.pl lub telefonicznie 577 251 144
Zawsze w cenie:
- asystent studia,
- cyklorama 4,5m x 4,5m,
- trzy kreatywne przestrzenie wraz z dostępną scenografią
(w tym mobilna kuchnia oraz mobilne łóżko) - zajrzyj do zakładki wnętrza,
- kawa, herbata oraz coś słodkiego,
- klimatyzacja, uprzyjemnia pracę latem,
- ogrzewanie, nie daje zmarznąć zimą,
- wifi
Dodatkowe udogodnienia:
- 3 windy osobowe, 1 winda towarowa
- dwie przestrzenne kuchnie do użytku wspólnego
- 4 łazienki
- pomieszczenie dla matek z dziećmi

Podane ceny są kwotami netto. Należy doliczyć podatek VAT (23%).

dodatkowo
450 zł

asystent fotografa/oświetlenia (na życzenie, prosimy o wcześniejszą informację,
rezerwacja asystenta jest możliwa tylko na cały okres rezerwacji)

100 zł

malowanie cykloramy

60 zł

metr zużytego tła

150 zł

korzystanie ze sztucznego śniegu, confetti, brokatu, pierza itp
Ważne informacje, zachęcamy do zapoznania się:
- przy płatności z góry oferujemy 5% rabatu
- wynajem studia na minimum 5 godzin
- krótsze rezerwacje są możliwe przed lub po innej rezerwacji
- czas wynajmu jest liczony według godzin podanych podczas rezerwacji
- nadgodziny naliczane są po przekroczeniu 15 min umówionego czasu do
momentu wyjścia ostatniej osoby ze studia
- rezerwacja studia na dzień zdjęciowy bez podania ilości godzin, to wynajem
na minimum 10 godzin
- w studio zastaniesz zawsze świeżo pomalowaną cykloramę, jeśli w trakcie
wynajmu zostaną na niej ślady, opłata za malowanie będzie naliczona
niezależniie od długości rezerwacjii
- magazynowanie rzeczy - przed i po dniu zdjęciowym 100 zł dzień
(prosimy o uprzedzenie wcześniej i upewnienie się, że będzie taka możliwość)
- godziny nocne 23.00 - 6.00 - cena podstawowa + 40%

Podane ceny są kwotami netto. Należy doliczyć podatek VAT (23%).

