Untuk Sekarang dan Selamanya, Momen Berharga Itu
Milik Anda
“For a marriage to be successful, you have to fall in love every day and always with the same
person.”
– Mignon McLaughlin –

Mampukah Anda jatuh cinta setiap hari pada pasangan Anda?
10, 20, atau 30 tahun lagi?
Sebenarnya, setiap orang mampu merasakan perasaan cinta yang sama…
setiap hari. Ya, termasuk Anda. Namun, seperti nasihat orang tua Anda, biduk rumah
tangga tidak pernah mudah.
Selalu ada ‘kerikil tajam’ di tengah perjalanan. Terkadang, kerikil-kerikil itu
membuat seseorang berhenti di tengah jalan dan melupakan alasannya jatuh cinta
pada pasangan.
Sebut saja Ricky dan Rena, pasangan yang sudah menikah selama 10 tahun.
Selama beberapa tahun terakhir, pertengkaran semakin tidak tertahankan. Banyak hal
yang menjadi pemicunya.
Ricky dan Rena merasa tidak bisa lagi memperbaiki hubungan, meskipun jalan
mediasi antar keluarga sudah ditempuh. Lebih buruknya lagi, keduanya tidak bisa lagi
merasakan cinta satu sama lain. Hampa.
Kabar buruknya, Ricky dan Rena memutuskan untuk berpisah, menyisakan
trauma pada kedua putrinya.
Kabar baiknya, cerita tersebut hanya ilustrasi semata. Begitu pula dengan nama
tokohnya yang fiktif belaka.
Kenyataannya, banyak ‘Ricky dan Rena’ di luar sana. Bayangkan jika hal serupa
terjadi pada Anda.
Bagaimana jika jalan ceritanya diubah menjadi seperti ini: Ricky dan Rena di
tempat terpisah, secara tidak sengaja menemukan file video pernikahan mereka.
Lebih dari sekadar rekaman seremonial, videografi tersebut mengabadikan
setiap detail momen sakral, menangkap setiap ekspresi yang mengharu biru. Air mata

bahagia, tawa, genggaman tangan kedua pasangan, pelukan seorang ayah yang
menguatkan hati untuk melepas putrinya.
Sampai di sini, Ricky dan Rena merasa tersentuh. Mereka seakan terlempar
kembali ke masa lalu ketika saling mengikrarkan janji suci.
Belum cukup sampai di situ, Ricky dan Rena membuka album yang berisi foto
pernikahan dan prewedding mereka. Ada satu foto prewedding yang memperlihatkan
Ricky sedang memeluk Rena dan keduanya tertawa lepas. Begitu jujur. Begitu tulus.
Perasaan cinta lamat-lamat mengisi kembali hati mereka, sebesar yang mereka
rasakan 10 tahun yang lalu.
Apakah mereka akan mengurungkan niat untuk berpisah?
Mungkin iya, mungkin tidak. Namun, video dan foto pernikahan merupakan
salah satu cara untuk memanggil kembali kenangan yang terkikis waktu.
Jangan biarkan manisnya momen pernikahan hanya dikenang sementara waktu,
lalu membiarkan waktu memudarkan kenangan indah itu. Padahal, Anda bisa
mengenangnya setiap hari, selamanya, dan jatuh cinta padanya setiap hari.
Mengapa membiarkan momen berharga dipotret dan direkam dengan cara yang
biasa, tanpa pesan mendalam yang ikut merasuk ke dalam hasil karyanya? Padahal,
Anda bisa menyewa jasa fotografer profesional.

Memperkenalkan:
Himago Professional Service
We create pictures – We capture the best moments

Apa itu Himago?
Perusahaan yang menyediakan jasa fotografi dan videografi sejak tahun 2005.
khususnya untuk prewedding dan wedding. Beralamat di Jalan Giri Mekar Indah 2 No.
B46, Bandung.
Layanan Himago
 Fotografi
Kami menyediakan jasa fotografi untuk setiap momen spesial Anda.
 Videografi

Kami mengabadikan momen terbaik melalui teknik sinematografi dan dikemas
dalam bentuk story telling.
Dari Himago untuk Anda
Kami memulai kiprah dari jasa prewedding dan wedding. Hasilnya bisa Anda lihat
di Gallery himago.com.
Berpengalaman lebih dari 10 tahun, kami juga sudah merambah ke proyek
dokumentasi konser musik. Klien terbaru kami adalah Musica Studio dan NOAH.
Pengalaman dan pencapaian kami menjadi bukti bahwa jangankan
mendokumentasikan konser musik, menggarap video dan foto prewedding dan wedding
pun kami tidak main-main.
Tim kami terdiri dari 7 orang (fotografer dan videografer). Semua anggota tim
merupakan anak muda sehingga mengerti bagaimana selera seni muda mudi yang
ingin menikah.
Jadi, Mengapa Memilih Himago?
 Kami mengerjakan proyek dengan hati.
 Kustom sesuai dengan keinginan klien (eksklusif)
 Hasilnya terlihat artistik dan berjiwa muda
 Dijamin berkualitas tinggi
Mungkin, Anda akan menikah dalam waktu dekat ini. Sudahkah Anda membuat
keputusan terbaik dengan menyewa jasa fotografer Bandung dan videografer
Bandung (Himago Professional Service)?
“Happiness (is) only real when shared.”
_Jon Krakauer, Into The Wild_

Untuk sekarang dan selamanya, momen berharga itu akan menjadi milik Anda.
Tidak… bukan hanya milik Anda dan pasangan. Anak-anak Anda kelak akan
merasakan kebahagiaan yang sama saat melihat videografi pernikahan orang tuanya.
Hubungi kami sekarang agar kami bisa mengusahakan yang terbaik untuk Anda.

