Tabela de preços - IVA 23% não incluído

Promoção de Festas ou Eventos

Rua Dr João Lopes de Morais, 41
3450 153 Mortágua
231 920 079 / 936 249 884
/jogofo.video

www.videoaudiopro.pt
video@jogofo.pt

Pacotes completos(tudo incluído)
Vídeo promocional LITE (1 a 3 minutos)
Inclui: logotipo com efeito digital, slide show de vídeos dos artistas + texto + música de fundo

150€

Vídeo promocional BASE (1 a 3 minutos)
- Vídeos dos artistas + Textos de informação + efeitos + narração proﬁssional sintetizada
+ imagens/vídeos da localidade + Música de fundo

250€

Vídeo promocional PRO (1 a 4 minutos)
- Vídeos dos artistas + Textos de informação + efeitos + narração proﬁssional
+ imagens/vídeos da localidade + Música de fundo + Localização do local com animação no google Maps
+ Posição geográﬁca

350€

Serviços de recolha de vídeo e fotos
Fotograﬁa aérea com Drone, foto 14Mb pixels - preço/hora
(em cada hora de serviço, aproveitam-se 15 a 30 minutos de voo para fotos)

100€

Filmagem aérea com Drone Full-HD ou UHD 4K- preço/hora
(em cada hora de serviço, aproveitam-se 15 a 30 minutos de voo para ﬁlmagem)

200€

Filmagem no local com câmara proﬁssional 4K - preço/hora

50€

Filmagem no local com câmara de movimento 4K com estabilizador 3 eixos - preço/hora

70€

Fotos no local com câmara proﬁssional - preço/hora

40€

Serviços de montagem, produção, realização e efeitos FX
Montagem e realização de vídeo - preço/hora
Criação de raiz de logotipo + produção em foto digital
Produção de logotipo em foto digital (o logotipo já existe em PNG)
Produção de logotipo com animação em vídeo digital (o logotipo já existe em PNG)
Filmagem ou foto em cromaKey (fundo verde) no local
Transformação de imagens 2D em animação em 3D - preço/hora
Manipulação de imagens e fotomontagens
Narração com voz humana
Narração com voz sintetizada

50€
90€
50€
60€
100€
150€
30€
150€
50€

Serviços de produção de páginas de Internet
Criação de página de Internet - 5 páginas (principal, contactos, história, serviços, galeria)
Criação de página de Internet - 7 páginas (principal, contactos, história, serviços, galeria, outro1...2...3)
Criação de página de Internet - Loja ON-Line Base
Criação de página de Internet - Loja ON-Line PRO

350€
450€
550€
750€

Serviços de produção de festas e eventos
Pedir orçamento, a partir de...

Os serviços incluem deslocação de técnico num raio de 50Km

150€

