


Alapjába véve természet fotós és reklámfilm készítő, 
szabadúszó fotós vagyok, de annyira, hogy állandó 
lakhelyem sincs. Megyek a furgonommal az ország/világ 
bármely részére, hogy olyan pillanatokat örökítsek meg, 
melyek után órákig mosolygok és annyit mondok
- “Ezért jöttem”

A természetfotózás után elég sok fotós munkába kezdtem
bele és őszinte leszek veletek 3 évvel ezelőtt még nem
akartam esküvőkkel foglalkozni. Abszolút hidegen hagyott
ez a téma, de elvállaltam az első esküvői videózást
és valami nagyon megfogott. Akkor még nem tudtam mi az,
napokig gondolkoztam miért élvezhettem annyira.
Mint ahogy a természetfotózásnál itt is egyszeri minden
pillanat. A természet sem mutatja mindig ugyanazt az arcát,
minden naplemente más és nem ismétli a természet. Emiatt
szerettem bele az esküvői videózásban. Imádom elkapni
a pillanatokat, ott lenni párjaim előtt és még szebben
megörökíteni a történéseket.

Remélem a Te esküvőd után újra elvarázsollak
a nagy napra filmemben.

TÓTH GUSZTÁV

Az első pillanattól kezdve, hogy fényképezőgépet ragadtam 
a kezembe, a szenvedélyemmé, a mindennapjaimmá vált, 
és azóta fogva tart. Ma már mindent egy képzeletbeli 
lencsén keresztül látok. Szeretem megörökíteni saját 
látásmódomat, és mégjobban szeretném ezt átadni 
másoknak, örömet okozva ezzel nekik. Mióta belekóstoltam 
az esküvői fotózásba is, megtapasztaltam 
ennek különlegességét.
A téma egyben nagy kihívásokat rejteget, mégis rengeteg 
csodálatos fotóhoz szolgál lehetőséggel. A pillanat 
múlandósága csak egyszeri és megismételhetetlen, nem 
csak a fotós számára, hanem a jegyespár számára is, 
ugyanakkor a boldogság, az öröm, az érzelmek, a légkör, 
ami körülveszi az eseményt megteremti a lehetőséget egy 
fotós számára, hogy alkosson, észrevegye a pillanatot, 
és átadja azt az utókor számára is. 

Ezért olyan fantasztikus részese lenni egy boldog napnak!

RADVÁNYI ZOLTÁN



+36 20 257 1471

4handswedding@gmail.com

WEBOLDAL

INSTAGRAM

YOUTUBE

K E D V E S J E G Y E S P Á R!

Ez a dokumentum a legtöbbet kért 
szolgáltatásokat mutatja az átlag árakkal.
Hogy személyre szabott árajánlatot tudjuk 
készíteni Nektek, kérlek Titeket küldjetek 

nekünk e-mailt az elképzeléseitekről a

4handswedding@gmail.com címre.

Sok sikert a szervezéshez
4 hands csapata

https://www.gusztavtoth.com/eskövőim
https://instagram.com/4hands_wedding?utm_medium=copy_link
https://www.youtube.com/channel/UCBwFvpJBu2N4vroPy8VxXWw


WEBOLDALUNK MEGTEKINTÉSÉHEZ KATTINTS IDE

180.000 Ft

Fotózás a készülődéstől  
a menyecske tánc végéig
Kreatív fotózás az esemény napján
Minden kép szerkesztése
Színes és fekete-fehér változatok
Online átadás 
700-900 kép kerül átadásra

200.000 Ft

Fotózás a készülődéstől  
a menyecske tánc végéig
Kreatív és jegyes fotózás más  
kijelölt napon
Minden kép szerkesztése
Színes és fekete-fehér változatok
Online átadás, két féle méretben
700-900 kép kerül átadásra  

HŰSÉG CSOMAG

BIZALOM CSOMAG

https://www.gusztavtoth.com/eskövőim


WEBOLDALUNK MEGTEKINTÉSÉHEZ KATTINTS IDE

100.000 Ft

Kreatív fotózás
Polgári szertartás és csoportképek
Minden kép szerkesztése
Színes és fekete-fehér változatok
Online átadás

Ha bármilyen más egyedi 
igényetek van mindenképp 

vegyétek fel velünk 
a kapcsolatot, hogy  

személyre szabott árat 
tudjunk nektek biztosítani.

TISZTESSÉG CSOMAG

150.000 Ft

Fotózás a készülődéstől  
a menyecske tánc végéig
Minden kép szerkesztése
Színes és fekete-fehér változatok
Online átadás
700-900 kép kerül átadásra

SZERELEM CSOMAG

https://www.gusztavtoth.com/eskövőim


WEBOLDALUNK MEGTEKINTÉSÉHEZ KATTINTS IDE

80.000

200.000

Főbb események dokumentációja, 
mely a pár által meghatározott 
eseményeket foglalja magába teljes 
egészében elejétől a végéig. 
Függetlenül attól, hogy mennyi teljes 
hosszúságú részt kell felvegyünk az 
esküvőből vágással felvétellel 
és szerkesztéssel együtt.

Az esküvő napját összefoglaló 
általában 6-10 perces gyönyörű 
felvételekből összerakott előre 
megbeszélt zenére vágott videó.

Több féle videó film 
készítését is tudjuk vállalni, 
melyek magukba foglalják 

a professzionális drón 
használatát is.

ŐSZINTESÉG CSOMAG

BECSÜLET CSOMAG

https://www.gusztavtoth.com/eskövőim


WEBOLDALUNK MEGTEKINTÉSÉHEZ KATTINTS IDE

80.000

Az esküvőt követő héten készítünk 
egy 1-2 perces film előzetest, hogy 
addig is amíg vártok az esküvői film 
vagy a klip elkészültére már vissza 
tudjátok idézni a legemlékezetesebb 
pillanatokat. 

Extra költségek és információk:

Ha a helyszín 100 km-nél távolabb található  
a forgató csapat lakhelyétől, egész éjszakás forga-
tás esetén, az esetleges elszállásolás ügyintézése   
további konzultációt igényel Veletek. További extra 
költségnek számít a Budapesten kívül eső esküvők 
útiköltségének térítése. Megegyezésünk szerződés 

kötéssel és előleg fizetéssel lép életbe, melyről 
azonnali számla biztosítja Nektek a garanciát 

a munkavégzésre.

ÖRÖM CSOMAG

https://www.gusztavtoth.com/eskövőim


Ha egyszerre vennétek igénybe fotós és videós szolgáltatásainkat,
a végösszegre 15% kedvezményt adunk.

WEBOLDALUNK MEGTEKINTÉSÉHEZ KATTINTS IDE

https://www.gusztavtoth.com/eskövőim



