
 

 

 

Cennik usług video 

 

Poniższe ceny mają charakter orientacyjny, a koszty realizacji video zależą od wielu czynników. Dla każdego projektu 

video przygotowujemy indywidualną, szczegółową wycenę. Zapraszamy do kontaktu! 

 

Realizacja videoklipu od 2 500 zł 

 

Rejestracja sesji live (w systemie multi cam do 3 kamer): 

Rejestracja 1 utworu  od 500 zł (+ koszty dojazdu w przypadku 

realizacji poza Łodzią)  

Rejestracja każdego kolejnego utworu od 150 zł 

Rejestracja audio do 24 kanałów (w przypadku video realizowanego 

przez Lukier Production) 

500 zł/sesja 

Montaż 1 utworu od 500 zł 

Montaż każdego kolejnego utworu od 150 zł 

Rejestracja sesji live w systemie multi cam powyżej 3 kamer cena ustalana indywidualnie 

  

Realizacja spotu reklamowanego na stronę www lub serwisy 

społecznościowe (do 1 min.) 

od 2 500 zł 

Realizacja innych spotów reklamowych i materiałów video cena ustalana indywidualnie 

 

Uwaga! 

Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć 23% VAT.  

Powyższe ceny nie dotyczą wykonawców wydawanych przez Lukier Promotion. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Cennik usług studio 

 

Wynajem studia 40 zł/godz. 

Godzina pracy w studio z realizatorem  60 zł 

Mix do 10 śladów + niezbędna edycja 200 zł/utwór 

Mix od 10 śladów + niezbędna edycja 350 zł/utwór 

Mix samego wokalu do gotowego podkładu + niezbędna edycja 150 zł/utwór 

Mastering utworów realizowanych i miksowanych w Lukier Records gratis 

Mastering materiałów powierzonych 150 zł/utwór 

Produkcja powierzonej kompozycji (w tym aranżacja, nagrania, mix   

i mastering) bez przekazania praw mechanicznych 

od 3 000 zł/utwór  

(muzycy sesyjni rozliczani osobno) 

Pełna produkcja wraz z kompozycją (w tym aranżacja, nagrania, mix  

i mastering) bez przekazania praw mechanicznych 

od 4 500 zł/utwór 

(muzycy sesyjni rozliczani osobno) 

Produkcja powierzonej kompozycji (w tym aranżacja, nagrania, mix   

i mastering) z przekazaniem praw mechanicznych 

cena ustalana indywidualnie 

Pełna produkcja wraz z kompozycją (w tym aranżacja, nagrania, mix  

i mastering) z przekazaniem praw mechanicznych 

cena ustalana indywidualnie 

Sesja całodzienna wraz z realizatorem (8 godz.) 400 zł 

 

Nagrania lektorskie cena ustalana indywidualnie 

Udźwiękowienie spotu reklamowego lub innego materiału video cena ustalana indywidualnie 

Kompozycja i nagranie podkładu muzycznego do spotu reklamowego 

lub innego materiału video 

cena ustalana indywidualnie 

Nagrania dźwiękowe poza studiem cena ustalana indywidualnie 
 

Uwaga!  

Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć 23% VAT.  

Powyższe ceny są umowne i mogą być przedmiotem negocjacji. 

 


