
 קליפ חתונה

בתקופה בה כל זוג שבבא בברית הנישואין רוצה לעשות כמיטב יכולתו על מנת להרשים את קהל 

האורחים באירוע, קליפ חתונה צריך להוות חלק בלתי נפרד מהפקת היום המשמח והחשוב בחייכם. 

יעניק לכם בעתיד הזדמנות להיכנס למכונת זמן ולחוות את האירוע בשנית, להיזכר קליפ לחתונה 

בערגה בכל הרגעים הקסומים ולהציג בפני הילדים שלכם את אחד מהרגעים המכוננים של חייכם. 

יעזרו לכם לתכנן את הקליפ המושלם שיתעד את היום שבו שמספר טיפים  תקבלובמאמר זה 

 התאחדתם באהבתכם.

 בלתי נשכחחתונה יצירת קליפ עבור טיפים 

 נית אשר עומדת היום לרשות אולפני עם הטכנולוגיה המודר – וסיפו אפקטים מיוחדיםה

ת מעורבים אם אתם מעוניינים להיועריכה, ניתן לשדרג כל קליפ חתונה בקלות ובמהירות. 

חתונה, מומלץ שתכינו מראש רשימה של אפקטים שאתם בתהליך ההפקה של קליפ 

למשל, אתם יכולים להוסיף אפקטים של תשואות קהל בזמן  ניינים שהעורכים יוסיפו.מעו

 שאתם הולכים בידיים שלובות לעבר החופה. כל מה שמגביל אתכם זה הדמיון שלכם.

 רבים מהזוגות המתחתנים כיום בוחרים קליפ וידאו המספר כיצד הם  – תנו ערך מוסף

האורחים יכולים לצפות בבני הזוג לאורך השנים, הכירו, או לכל הפחות קליפ תמונות שבו 

אם אתם רוצים קליפ שבאמת יעשה רושם עז על האורחים מהימים הראשונים ועד ההווה. 

שלכם, אתם חייבים להתבדל ולהתבלט. למשל, אפשר לצלם את בני הזוג עונים בנפרד על 

 שאלות זהות, וכך אתם יכולים להוסיף אלמנט של הומור לקליפ שלכם.

 האורחים שלכם קובעים במידה רבה את האווירה השוררת ביום  – את האורחים שלבו

האורחים  הוספתדרך מעניינת לשדרג כל קליפ של חתונה, היא על ידי  החתונה שלכם.

פעמים רבות בני הזוג כה עסוקים, עד שאין להם זמן לתקשר עם כמשתתפים בקליפ. 

אפשרות מקורית נוספת ם שלהם נהנו באירוע. האורחים, וכך הם זוכים בעדות לכך שהאורחי

היא לתת לחלק מהאורחים לצלם חלקים מהאירוע, על מנת לקבל את נקודת מבטם 

 הייחודית.

 כל הרגעים המיוחדים מהאירוע עצמו, מומלץ גם לבנוסף  – השתמשו בחומרים מהארכיון

בקליפ יוכל לחוות  לכלול כמה שיותר תמונות או קטעי וידאו מהעבר. בדרך זו כל מי שיצפה

בהם עוד לא הספיקו לחלום על חתונה ועד ע המרגש שעברו בני הזוג, מהימים את המס

אפשר ורצוי לשלב גם תמונות של הורי החתן  לרגע המרגש שבו הם נשבעו לאהובי לבם.

 והכלה, חיות מחמד אהובות וכל דבר שקשור לבני הזוג.

 ת קליפים ומצגות לחתונותהפק –אולפני קורל 

צוות העובדים המיומן והמסור של אולפני קורל מנוסה ביצירת קליפ חתונה מהסוג שעליו חולם כל זוג. 

אם אתם מחפשים אולפן מקצועי בעל ניסיון עשיר ומגוון, אולפני קורל זו הבחירה המושלמת עבורכם. 

תמונות או על קליפ  ניינים להעניק כמתנה לזוג המאושרשאתם מעווידאו בין אם מדובר על קליפ 

שיוצג במהלך האירוע המשמח, אתם יכולים להיות בטוחים שכל מי שיצפה בקליפ יתרשם לטובה 

 מהתוצר הסופי.


