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Hello! Aici e partea unde iti povestesc despre mine.

 Numele meu este Mihoc Silviu George, prietenii imi spun Silviu.

Imi plac cainii, serile de cinema, sa imi imbratisez sotia,

si orice lucru care imi pune creativitatea la treaba.

Munca mea, pastrez amintiri vii, prin videoclipurile mele. Fac videografie de aproximativ 5 ani, 

si momentan nu am nici cea mai mica intentie de a-mi schimba profesia sau perspectiva in viata.

In vara anului 2014 am inceput sa imi dezvolt aceasta pasiune tot mai mult si pe parcurs 

acestor ani mi-am facut foarte multi prieteni.

Prieteni care la inceput mi-au cerut sa le documentez nunta.

Ceea ce fac este un film in care sa iti pastrez amintiriea zambetelor si lacrimilor 

din momentele cele mai deosebite.

Vreau ca prin pasiunea pe care o am, sa pot crea din momentele fiecarui cuplu, 

imagini care sa surprinda atat emotiile dar si distractia acelei zile deosebite.

Cosinder ca fiecare poveste este unica in felul ei, iar acest lucru imi face munca 

tot timpul incitanta si plina de noi provocari.

Ceea ce ma face sa merg tot timpul mai departe este multumirea fiecarui cuplu 

care imi ofera povestea lor pentru un film.



Munca mea, o gasesti pe urmatoarele platforme:

silviugeorgefilms.ro vimeo.com/silviugeorge facebook.com/silviugeorgefilms



- V i d e o g r a fi e B o t e z -

- o filmare stil documentar, un rezumat a evenimentului, 

in ordine cronologica cu momentele importante 

din ziua evenimentului, prezentate intr-un cadru 

si o cromatica stil cinematic

Montaj Standard (25-60 min) Clip Teaser (1-3 min) 

- o interpretare libera, bazata pe imaginatia prestatorului,

reprezentand cele mai importante momente din ziua  evenimentului

S i l v i u Tel: 076.121.4238 E-mail: Silviu.George.Films@gmail.com

Va multumesc ca ati luat in considerare serviciile mele pentru evenimentul vostru!

Material predat online + stick usb 

350 euro

Pentru orice intrebare sau nelamurire, va rog sa imi scrieti sau sa ma sunati.

Daca evenimentul este in afara judetului Bihor, cazarea si transportul sunt suportate de beneficiar.  Solicita o estimare!

Rezervarea unei date se face prin achitarea unui avans de 50 Euro.

Termenul de predare al materialelor este de 90 de zile lucratoare incepand cu data ultimei intalniri dupa caz.

Extraoptiuni:         Cameraman secundar - 150 euro            Calitate 4K - 100 euro
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