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Havalara Uçuran Teklif

Sıradışı bir evlilik
teklifimi yapmak
mı istiyorsun ?
Hayalindeki Evlilik Teklifi Gökyüzünde

MUTULULUK İÇİN
BİR EEVEET YETER
Gökyüzünde Evlilik
Teklifi

EEVVETT CEVABI İÇİN
HAZIR MISIN ?

Sevdiğiniz kişiye özel sıradışı bir evlilik
teklifi için İnter Paraşüt ekibi olarak
herzaman sizinleyiz.

Evlilik teklifi uçuşlarımız hava koşullarına bağlı olarak
İstanbulun Çatalca ilçesine bağlı olan Ormanlı sahilinde
yapılmaktadır.

Mutlulağa doğru uçuyoruz. Ayaklarınız
yerden keselir kesilmez masmavi
gökyüzü ve denizin ortasında eşşiz
manzaranın seyrinde musmutlu teklife
yerde bekleyen ekibimiz hazırlıklarına
başlıyor.

Evlilik teklifi uçuşlarımızda havada kalma süresi
30dakidır.Evlilik teklifi uçuşlarımızda eş zamanlı olarak
iki ayrı paraşüt eş zamanlı olarak kalkış
yapmaktadır.Teklif yapacağınız kişi ile neredeyse
havada iç içe olasaksınız.Birbirinizi görebilicek ve
duyabiliceksiniz.

Sevdiğiniz kişiden evet cevabınızı
alırken mutlu dolu anlarınıza ekib olarak
şahitlik ve tanıklık edeceğiz. Bu
anlarınızı profesyonel aksiyon
kameralımız Gopro ile kayıt altına alağız.

Profesyonel Yamaç Paraşütü Pilotlartımız ile uçuşlarınız
yapılırken yerde bekleyen ekibimiz hazırlıklarını
tamamlayana kadar sizinle birlikte heyacanınızı
gökyüzünde paylaşacaklar.Yerdeki hazrılıklar bittikten
sonra evet cevabını duymak için hazırsın. :)

EVLİLİK TEKLİFİM
NASIL YAPILCAK ?
Teklif Hazırlıkları
Gökyüzünde Pankart Açma
Yere inişte Pankart Açma
İniş sırasında Yerde Meşale Yakmak
Havada Fotoğraf Çekimleri
Havada Video Çekimleri
Havada Telsiz ile İrtibat
Yerde Fotoğraf Çekimleri
Yerde Video Çekimleri
Drone ile Video Ve Fotoğraf Çekimi
Sahilde Özenle Hazırlanmış Masa
Sahilde Gitarist Akustik Müzik

GÖKYÜZÜNDE VE
İNİŞTE PANKART
AÇMA
Benimle Evlenir misin?
Teklif sırasında ekibimizden iki yamaç paraşütü pilotumuz teklif yapılıcak kişinin havada
önünden geçerken ansızın pankartları açacaktır.Havada 300x125cm eblatrında
dilediğiniz şekilde tasarlanan iki adet pankartlar açılırken hava sahasındaki pilot
arkaşlarımız an ve an herşeyi kayıt altına alacaklar.
Teklif yapılan sevdiceğiniz planımızın ilk şokunu havada heyecanını yaşarken ikinci şok
sizden gelecektir. :)
Havada sizi ona yaklaştırırken elinizde kutu içerisinde emitasyon bir yüzüğü ona
gösterip yüzüğü elinizden siz bilerek düşürüceksiniz. :)
iniş sırasında ilk olarak teklifi yapacak adayımız sonrasında eş adayı iniş yapacaktır. eş
adayı iniş yapaken yerde 150*x300 ebatında benimle evlenir misin gibi yazılmış afiş ve
pankart açılıcaktır. Afiş ve pankartlar açılırken ekip arkadaşlarımız ellerindeki meşaleleri
yakmaya hazır bekleyecektir. Evlilik teklifi yapılacak aday iniş yaparken teklifi yapacak
kişi elinde gerçek yüzüğü ile diz çöküp bekleyecektir. Pilotumuz eş adayınız sizin
önünüze indiricektir. :) Evet Cevanın ardından sevinçle yakılan meşalaler size renagrenk
mutluluk şöleni yaşatacaktır.

HAVADA FOTOĞRAF VE
VİDEO ÇEKİMLERİ
Profesyonel Aksiyon
Kameralarımız GoPro
En unutulmaz Anlarınız Kayıt Altında.
Pilotlarımız uçuşlarınızı ve teklifinizi kakış anından iniş
anına kadar herşeyi profesyonel aksiyon kamerlarımız
GoProlar ile kayıt altına alacaklar. Topalmda 60dakikalık
2 video ve havada çekilmiş 150 adet fotoğrafı
düzenlemeler sonrasında sizlere teslim edecektir.
Çekimler 4k 30fps olarak yapılmaktadır. Çekimler
sırasında Stabilizasyon özelliği bulununan monopodlar
kullanılmaktadır.

HAVADA
İLETİŞİM
İrtibattan Kopmayan Uçuş

Evlilik tekliflerinde irtibat bağlantıları çok önem
taşır.Uçuşlarımızda Boafent Uv82 Son teknoloji telsizler
kullanılmaktadır.Telsizlerimiz 65km2 alanda çekim gücüne
sahiptir.
Teklif sırasında eş adayınız ile dileiğiniz gibi bağlantı
kopmaksızın iletimde kalın.Gökyüzünde Eş adayınızla
unutulmayacak bir sohbete hazır mısın ?

YERDE
FOTOĞRAF
ÇEKİMLERİ
CANON VE NİKON
PROFESYONEL ÇEKİMLERİ
Uçuş alanına iniş yaptıktan sonra Profesyonel fotoğçılarımız an ve an
sizlerin yüzlerce fotoğraflarını çekmeye başlayacaktır. En unutulmaz
anlarınızı ve mutluluk karelerinizi yakalarak bu anlarınızı
ölümsüzleştireceklerdir.
Teklif sırasında ve sonrasında sizlere özel olarak fotoğrafçılarımız
sahil boyunca denizde kumsalda profesyonel olarak hizmet verecek ve
en güzel şekilde çekilen pozlarınızı stüdyomuza davet ederek
sectiğiniz 25 fotoğraf üzerinde düzenlemeler yapacaktır. Düzenlemer
sonrasında fotoğraflarınızı albüm yaparak sizlere teslim edecektir.
,
Fotoğraf ekibimizden bir kişi sizin tüm anlarınızı video çekecektir.
çekimler 35dk sürecektir.

DRONE ÇEKİMLERİ
DJİ Mavic 2 pro Çekimleri.
Teklif süresi boyunca professyonel drone operatörümüz sizin havadan
çekimlerinizi yapacaklar.
Çekim sırasında Operatümüz tüm karalerinizi kayıt altına alarak
çekimler sonrasında görünleri USB bellek eşliğinde sizlere teslim
edecektir.
Kullanmakta olduğumuz dronlarımız SHGM Kayıtlıdır. Tüm drone
operatörlerimizin lisans sertifika ve izinleri bulunmaktadır.

MASA VE KONSEPT
Sahilde Gün Batımı
Sizin için en güzel masayı hazırlıyoruz.Teklifiniz
sonrasında gitarist eşliğinde dalga sesleri sizlere
eşlik edecek.Tercih ettiğiniz içecekleriniz Uygun
olarak sizler için hazırlanıp özel olarak servis
edilicektir.
Masanızı sizin dilediğiniz sekilde dizayn
edebiliriz.Fikir ve düşüncelerinize en uygun sekilde
hazırlamaktan interparaşüt ekibi olarak mutluluk
duyarız.
Ormanlının Muhteşem Doğası eşliğinde Gün
Batımının Tadını Çıkarın.
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