
capture the moment in film

iemūžini mirkli ar video



Kāzas ir brīnumjauks, satraucošs 
un neaizmirstams dzīves notikums. 
Šī ir diena, kad likteņus mij divas 
mīlošas sirdis. Ir svarīgi, lai tā tiktu 
iemūžināta kvalitatīvā video filmā, 
par kuru būs iespējams priecāties 
mūžīgi. 

Grand Media radošā komanda 
palīdzēs radīt burvīgu kāzu 
video ar lielisku kompozīciju 
un skaistiem un dabiskiem 
mirkļiem, izceļot pāra unikālo 
personību un šarmu.



Grand Media ir jaunu, radošu 

un izglītotu speciālistu apvienī-

ba, kura izveidota ar mērķi 

sniegt izcilākos video filmēšanas 

un montāžas pakalpojumus 

nozarē. Virzoties uz nosprausto 

mērķi, kopā esam pulcējuši 

talantīgākos un atbildīgakos šīs 

nozares lietpratējus.

Esam atvērti visdažādākajām un 

visneparastākajām idejām, jo 

uzskatām, ka augt un attīstīties 

var tikai caur izaicinājumiem un 

jaunu risinājumu meklējumiem. 

PA
R 

MU
MS Mums ir augsta darba ētika. 

Esam atbildīgi un radoši, kas 

atspoguļojas darba kvalitātē, 

kuru par prioritāti ir noteicis 

ikviens no mūsu speciālistiem.

Neskatoties uz to, ka esam 

salīdzinoši jauns uzņēmums, 

jau  esam ieguvuši  sabiedrībā 

atpazīstamu uzņēmumu uzticī-

bu. Mēs rūpējamies par to, lai 

rezultāts būtu vienreizējs un 

neatkārtojams.

Meklējam un atrodam kop-

saucēju starp klienta vēlmēm, 

iespējām un vajadzībām.



KĀPĒC SADARBOTIES AR GRAND MEDIA?

 Mūsu klientu spektrs - no ekonomiskām līdz liela budžeta 
kāzām

Radoši darbinieki - filmētāji, montētāji ar plašu darba 
pieredzi

Kvalitatīvs pakalpojums - augstas kvalitātes tehnika un 
video kvalitāte 4K izšķirtspējā

Uzklausām un izdarām - mums rūp Jūsu vēlmes un 
ieceres attiecībā uz vēlamo video galarezultātu

Individuāla pieeja - katrs kāzu video ir īpašs stāsts, kas rak-
sturo pāra individualitāti, tāpēc izvēloties mūziku, video 

stilu, rūpējmies, lai tas saskanētu ar Jūsu stāstu



BIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI

Uzņemtā materiāla montāža tiek izpildīta 1-2 mēnešu 
laikā.

Uzņemtais video materiāls ir augstas kvalitātes un 
apjomīgs. Lai nodrošinātu kvalitatīvu, saturīgu un Jūsu 
vēlmēm atbilstošu video, ir nepieciešams laiks   
montāžai.

Ja plānojat precēties siltajos mēnešos un kāzas ir nedēļas 
nogalē, tad rezervāciju ieteicams veikt pēc iespējas ātrāk, 
jo kalendārs aizpildās jau gada sākumā.

Secība, kādā notiek rezervācijas, ir sekojoša:
- tikšanās pie tases tējas/kafijas mūsu ofisā, iepazīšanās;
- saruna par kāzu norisi, vēlmēm un vajadzībām;
- iepazīšanās ar kāzu līgumu, kāzu līguma parakstīšana;
- drošības naudas iemaksa;
- datuma rezervācija.

Cenas atbilst kvalitātei. Mums ir ļoti kvalitatīvs aprīkojums 
un profesionāli/kompetenti darbinieki, lai nodrošinātu 
augstu video materiālu kvalitāti. Montēšana un apstrāde 
arī tiek veikta rūpīgi un pārdomāti.

Jā, palīdzēsim, bet normas robežās, jo vēlamies, lai video 
ir dabiski un nesamāksloti.
   
  
Svinīgi.

Jā, līdz ar līguma parakstīšanu, jāveic avansa maksājums 
50% apmērā no izvēlētā pakalpojuma summas. Datums 
tiek rezervēts tikai pēc avansa iemaksas.

Jā, protams. Filmējam kāzas visā Latvijā, ja nepieciešams -  
aiz valsts robežām.

Cik ilgā laikā tiek saņemts 
video materiāls?

Kādēļ šāds termiņš?

Cik laicīgi jāveic 
rezervācija?

Kā notiek rezervācija?

Kādēļ tieši šādas cenas?

Vai Jūs mums 
palīdzēsiet ar padomiem?

Kādā apģērbā kāzās
 ierodas mūsu komanda?

Vai ir jāiemaksā avanss?

Vai Jūs izbraucat uz 
kāzām arī ārpus Rīgas?

Vai Jūs izbraucat uz 
kāzām arī ārpus Rīgas?

Kādā apģērbā kāzās
 ierodas mūsu komanda?

Cik laicīgi jāveic 

Cik ilgā laikā tiek saņemts 
video materiāls?

rezervācija?

Cik ilgā laikā tiek saņemts 

Kādēļ tieši šādas cenas?Kādēļ tieši šādas cenas?Kādēļ tieši šādas cenas?
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KĀ NOTIEK SADARBĪBAS PROCESS?

 Mēs radām kāzu stāstu. Viss sākas jau no brīža, kad tiekamies un 

iepazīstamies ar topošo pāri. Tikšanās notiek neformālā gaisotnē pie tējas 

vai kafijas. Izrunājam visu saistībā ar kāzām, plānoto norisi, idejas un 

vēlmes. Piefiksējam visas detaļas, jo tieši šīs nianses palīdz izveidot unikā-

lu kāzu stāstu ar savu īpašo šarmu un noskaņu. Vadoties pēc Jūsu 

vēlmēm un vajadzībām, palīdzam piemeklēt atbilstošāko kāzu komplekta 

veidu.  Neilgi pirms kāzām atkārtoti visu izrunājam, precizējam dažādas 

detaļas.

 Tad tiekamies kāzu dienā. Viss sākas ar līgavas un līgavaiņa 

pucēšanos, šeit notveram īpašo satraukumu, saviļņojumu. Tad jau seko 

svinīgā ceremonija, pāra pastaiga un, protams, svinības.

 Pēc kāzām sākas materiālu apstrāde un video montāža. Līgumā 

noteiktajā termiņā Jūs saņemsiet gala rezultātu kopā ar visu neapstrādāto 

materiālu.



KĀZU KOMPLEKTU CENRĀDIS

KOMPLEKTU VEIDI

STARTA

PILNAIS

LUKSUS

KOMPLEKTU APRAKSTS

Komplektā ietilpst:
- Pilnas dienas filmēšana (no pucēšanās līdz 
tortei)
- 1 filmētājs
- 3-6 min. video
- Transportu nodrošina klients

Komplektā ietilpst:
- Pilnas dienas filmēšana (no pucēšanās līdz 
tortei)
- 2 filmētāji
- 6-12 min. garais video
- 3-6 min. īsais video
- Drons
- Grand Media transports

Komplektā ietilpst:
- Pilnas dienas filmēšana (no pucēšanās līdz 
tortei)
- 3 filmētāji
- 6-12 min. garais video
- 3-6 min. īsais video
- Drons
- Grand Media transports
- Kāzu dienas pārskats (vakarā samontēts video 
ar dienas notikumiem)
- Mikrofoni pārim
- Filma (40+ min.)
- Materiāls uz cietā diska
- Video materiāla izšķirtspēja 4k kvalitātē

KOMPLEKTA CENA, EUR

sākot no 450 €

sākot no 690 €

sākot no 1200 €

PAPILDU PAKALPOJUMI:

- Video operators: 190 EUR
- Drons ar operatoru: 100 EUR
- Kāzu dienas pārskats vakarā: 200 EUR
- Filma: 200 EUR
- Materiāls uz cietā diska: 50 EUR
- Transports: pēc vienošanās
- Mikrofoni: no 100 EUR

* Kāzu komplektu izcenojums spēkā līdz 2020. gada 31. decembrim.

PAPILDU INFORMĀCIJA:

- Uzņemtā materiāla montāža tiek izpildīta 1-2 mēnešu laikā
- Degvielas izdevumus sedz klients

www.grandmedia.lv/kazas

@GrandMediaProduction @grandmedialv

- Uzņemtā materiāla montāža tiek izpildīta 1-2 mēnešu laikā

sākot no 690 €

KOMPLEKTA CENA, EUR

sākot no 450 €

KOMPLEKTA CENA, EUR

sākot no 1200 €sākot no 1200 €
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“ Jau bijām dzirdējuši, ka kāzu diena paskrien ļoti ātri, un par to pārliecinājāmies arī paši. Ne 

mirkli nenožēlojam, ka izlēmām mūsu īpašo dienu iemūžināt ne tikai fotogrāfijās, bet arī 

video formātā.  Jo kāzu dienā satraukums un emocijas ņem virsroku, tāpēc ir sarežģīti 

atcerēties visas detaļas un mirkļus bez video. Liels paldies Grand Media komandai par 

burvīgo mūža filmu, tā mums ir zelta vērtē.”

Igors un Laine

“ Nespējam izteikt vārdos, cik pateicīgi un 

laimīgi esam par kāzu video. Video ir kā 

mākslinieciska filma, kur galvenajās 

lomās esam mēs. Patiesi skaisti! Paldies!”

Olivers un Anna

“ Negaidīju, ka no video būs tādas emocijas. 

Kad pirmo reizi skatījos, krokodila asaras 

bira no aizkustinājuma. Vairs nevaru 

izskaitīt, cik reižu esmu noskatījusies, 

bet joprojām smaidu ik reizi.”

Linda un Lenards

@GrandMediaProduction @grandmedialv


