
Hudební video 
Chcete dát vašemu songu originální vizuální prezentaci? Vytvořím pro vás profesionální hrané či 
animované hudební video, s titulky či bez. Vaše hudba získá možnost předávat emoce vašim 
fanouškům i prostřednictvím kvalitního video klipu, který můžete umístit například na Youtube. 
Snažím se zachytit „duši“ písně, její emoce a přenést je do vizuální formy, která se bude s vaší hudbou 
vzájemně doplňovat a působit na vaše posluchače ve vzájemné synergii. Samozřejmě s vámi budu 
během vymýšlení námětu videoklipu, natáčení a postprodukce vznikající video průběžně konzultovat, 
abych se dokázal co nejvíce přiblížit vašemu tvůrčímu záměru a výsledný hudební video klip byl 
přesně podle vašich představ. Věřím že za každou písní se skrývá dobrý příběh, který je třeba 
vyprávět. Pomohu vám vyprávět ten váš prostřednictvím videoklipu, který nadchne vaše stávající 
fanoušky a přivede vám mnoho nových. 

 

Svatební video 
Váš velký den si zaslouží zvěčnit s péčí, úměrné jeho jedinečnosti. S natáčením svateb mám 
dlouholeté zkušenosti – vždy se snažím aby vše plynulo maximálně přirozeně. Zastávám názor, že 
nejlepší svatební kameraman je takový, o kterém ani nevíte, přesto však dokáže zachytit všechny ty 
něžné momenty mezi snoubenci, jejich radostné očekávání společné budoucnosti, šťastné úsměvy 
rodičů a prarodičů, i bujaré veselí svatebních hostů. Na práci svatebního kameramana mne nejvíce 
baví být součástí emotivních a dojemných okamžiků, kdy samostatné životy dvou lidí splývají v jeden 
manželský pár. Okamžiků, které se snažím zachytit v jejich dokonalé autentičnosti a zachovat je pro 
budoucnost. Svěřte mi natočení vašeho svatebního dne. Vytvořím pro vás dokonalé svatební video, 
na které se rádi podíváte i po letech, abyste si připomenuli ty nezapomenutelné okamžiky, kdy začala 
vaše společná cesta životem.  

 

Realitní video 
Pokud se snažíte prodat či pronajmout nemovitost, je ze všeho nejdůležitější její správná prezentace. 
Profesionálně natočené realitní video, které ukáže veškeré přednosti vašeho domu či bytu, vám 
umožní získat více zájemců a uspíšit uzavření obchodu za nejlepší cenu. Natáčení realitních videí se 
věnuji už několik let a za tu dobu jsem získal dostatek zkušeností, díky kterým dokážu zachytit 
exteriér a interiér vašeho domu, bytu, komerční nemovitosti či pozemku tak, aby na potenciálního 
kupce působily co nejlépe. Realitní video nejen odprezentuje vaši nemovitost v co nejlepším světle – 
navíc vám umožní zkrátit čas, který byste museli věnovat prohlídkám s potenciálními kupci. Chcete-li 
svou nemovitost prodat či pronajmout co nejrychleji a za co nejvyšší cenu, ozvěte se mi. Vytvořím pro 
vás profesionální realitní video, které potenciálním kupcům předvede skutečné kvality vaší 
nemovitosti. 

 
Komerční projekty 
Rádi byste představili své produkty zákazníkům v novém, neotřelém světle? Komerční video 
prezentace je k tomuto účelu naprosto ideální. Dokáže totiž oslovit více smyslů naráz, takže si diváci 
prezentovaný produkt mnohem snadněji zapamatují. Video dokáže předvést váš produkt 
z nejrůznějších úhlů, předvede jej v činnosti a ukáže potenciálním zákazníkům, že jde o produkt, bez 
něhož se neobejdou. Díky svým dlouholetým zkušenostem s natáčením komerčních video projektů 
dokážu zprostředkovat vaši vizi a vzbudit v divácích emoce, které z nich mohou udělat vaše věrné 
zákazníky. Vytvořím pro vás videa jakýchkoliv vašich komerčních projektů a ukážu vám, že komerční 



video nemusí být jen bezduchá reklama – naopak, může jít o svěží, zábavné vizuální dílo plné emocí a 
krásných okamžiků, které plní nejen úlohu seznámení potenciálních zákazníků s vašimi produkty, ale 
má i své umělecké kvality.  


