ОФЕРТА ЗА ФОТОЗАСНЕМАНЕ

Какво можете да получите?
Пакети
Състави своя колекция
Условия
Портфолио

Услуги
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ
Една среща на по чаша кафе, която
не Ви ангажира с наемането на
услугата. В приятелски разговор ще
получите консултация, как най-добре
да си организирате времето, за да получите най-добър
сватбен филм на най-добра цена. Ще видите мостри на
клипове и филми. След това сме на разположение по скайп,
е-мейл или телефон.

АРТИСТИЧНО ВИДЕО
ЗАСНЕМАНЕ
Ще получите естетско репортажно
заснемане на всичко, което се случва
и креативни идеи за видео клипове по
време на сесията в сватбения ден
в рамките на час и половина.

ВИДЕО ЗАСНЕМАНЕ
В ОТДЕЛЕН ДЕН
Включва заснемане на
младоженците в ден, различен от
сватбения, което дава по-спокоен и
творчески контекст на кадрите и ни
позволява да реализираме по-оригинални концепции. В деня
на сватбата често няма достатъчно време, защото графикът е
натоварен. При сесия в отделен ден, разполагаме с
достатъчно време, за да потърсим красиви кадри, без да
бързаме. Най-важното - можем да използваме най красивата естествена светлина около залез / изгрев.
Продължителност на ангажимента е до 4 часа.
-ПРЕДСВАТБЕНАТА сесия има за цел да „разчупи леда“ между
оператора и младоженците, което е гаранция за по-добрите

кадри по време на сватбеното тържество.
Подбрани и монтирани в отделен клип, който може да се
изполва в основния сватбен филм, или за изработка на
сватбена покана в електронен вариант.
-СЛЕДСВАТБЕНАТА фотосесия дава възможност да се направят
по-разчупени идеи на няколко уникални дестинации в
обстановка, при която стресът, умората и емоционалното
напрежение от сватбения ден са отминали. Можем да
направим по-смели кадри без да се притесняваме за
сватбеното облекло, например да се потопим в морето , или
да да се разходим във високите треви на някое поле, където
ще запечатаме много красиви и необичайни моменти.

ЕКСПРЕСНА СЕЛЕКЦИЯ
Ако добавите експресна
селекция, до 6 работни дни
след последния снимачен ден,
ще получите видео трейлър с най-интересните моменти от
сватбата и сесиите. Така Вие ще имате непосредствено след
сватбата красив, художествен видео клип за споделяне. По
този начин ще можете да изчакате спокойно да се погрижим
за перфектната визия на сватбения филм.

ВИДЕО АСИСТЕНТ
Работата с видео-асистент ще
Ви осигури повече възможности.
Ще можем да използваме повече
осветление и техника по време на сесиите, което ще осигури
много по-впечатляваща визия на кадрите. Наличието на
видео-асистент ще освободи видео оператора от
настройване на светлини, носене на оборудване, което
означава че той ще има повече време да снима и да улови
повече красиви моменти за Вас. Взависимост от
натовареността на Вашето събитие, може да е наложително
използването на асистент.

ВТОРИ ВИДЕО ОПЕРАТОР
Използването на втори видео оператор
обогатява значително видео историята
и придава “филмово” внушение.
Вторият видео оператор позволява заснемането на
нестандартни и необичайни гледни точки по време на
събитията. Докато единия видео оператор заснема
“задължителната” част, другият е освободен да бъде много
по-креативен. Например, докато единият видео оператор
снима младоженците на церемонията, другият внимава и
улавя реакциите на роднините и гостите. Двамата видео
оператори могат да заснемат паралелно случващи се неща по
едно и също време – например, единият заснема
подготовката на булката, а другия – подготовката на
младоженеца.

Пакети
Пакет “Основен” – 1000,00 лв.
• Безплатна консултация
• Пълно видео заснемане на сватбеният ден
от един видео оператор
• Пост продукция – изработка на клиповете
и детайлен монтаж на сватбения филм.

Пакет “Основен” с ДРОН – 1300,00 лв.
• Безплатна консултация
• Пълно видео заснемане на сватбеният ден
от един видео оператор
• Въздушни снимки /до 60 мин./ с хексакоптер / ДРОН / по време на изнесения ритуал и/или сесията.
Пакет “Класик” с един видео оператор – 1 400,00 лв.
• Безплатна консултация
• Включва пакет “Основен” + използване на 2-ра видео камера
• Въздушни снимки /до 60 мин./ с хексакоптер / ДРОН /
по време на изнесения ритуал и/или сесията.

Пакет “Лукс” с един видео оператор – 1 800,00 лв.
• Безплатна консултация
• Включва пакет “Основен” + “Класик”
• Сесия в отделен ден (предсватбена или следсватбена, по желание на младоженците)

Пакет “Лукс” с двама видео оператори – 2 220,00 лв.
•
•
•
•

Безплатна консултация
Включва пакет “Основен” + “Класик”
Двама професионални видео оператори в деня на сватбата
Сесия в отделен ден (предсватбена или следсватбена, по желание на младоженците)

РЕПОРТАЖНО ПОКРИВАНЕ НА СЪБИТИЯ

200,00 лв. за първи час и по 100,00 лв. за всеки следващ час за един видео оператор.

ЕКСПРЕСНА СЕЛЕКЦИЯ И ИЗРАБОТКА НА
ВИДЕО КЛИП „ТРЕЙЛЪР“

150,00 лв.

СЕСИЯ В ОТДЕЛЕН ДЕН С ИЗРАБОТВАНЕ НА ОТЕЛЕН КЛИП

390,00 лв.

ВИДЕО АСИСТЕНТ

100,00 лв.

ВЪЗДУШНО СНИМАНЕ С ДРОН

250 лв. / до 60 мин. /

Условия
КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ - Качествено и пълно видео
заснемане на събитията в сватбения ден от един/двама
оператор/и - общи планове в обредния дом и църквата,
заснемането на детайли от сватбения ден, акцентиране върху
емоциите на младоженците, техните родители и гостите на
сватбата, в рамките на 10 часа. Снимането включва детайлно
отразяване на подготовката на булката (грим, прическа,
приготовления, сватбени аксесоари) и/или на подготовката на
младоженеца, събитията в дома на кумовете и пристигането
при булката, заснемане на официалния ритуал (в Обреден
дом, или изнесен ритуал) и на църковния ритуал,
професионална сесия и протичане на тържеството в
ресторанта.

непосредствено след сватбата красив, художествен видео
клип за споделяне.
Предаването на готовия филм става до 60 календарни дни
след сватбения ден.
Клиентът получава: HD / 1920×1080 / файл с готовия филм до
240 мин., качен на флаш памет.
(За събития снимани през месеците август и септември, би
могло да има известно увеличение на сроковете за
предаване, предвид натрупването на много проекти и
запазване на нивото на качество на пост-обработка)
• Файлове със „суров материал“ не се предоставят.

РЕЗЕРВАЦИЯ И ПЛАЩАНЕ - Резервация на дата става

сесия е необходимо време от поне 1 час и половина за
заснемане, без да се включва времето за придвижване до
мястото на сесията. Възложителите имат ангажимент да
изберат и подсигурят местата за снимане и техния достъп.

след заплащане на капаро в размер на 300,00 лв. При
постъпили две и повече запитвания за една и съща дата,
ангажимент се поема към клиент, който пръв е платил
капаро, без значение от реда на постъпване на запитването.
Останалата част от сумата се заплаща най-късно на
последната уточняваща среща, преди деня на сватбата.

ГОТОВ ПРОДУКТ – Качествено видео заснемане и

ОУВЪРТАЙМ - Продължителността на ангажимента е до 10

изработка на сватбен филм с приблизителна времетраемост
до 240 минути.
Пост продукция – изработка на начален и финален клип с найдобрите моменти от сватбата. Монтаж на целият филм
(дигитална обработка, баланс на звук и цвят, добавяне на
преходи, видео ефекти, надписи, музикално оформление и
др.)
Изработка на допълнителни клипове, предварително заявени
от възложителя.

астрономически часа, или до последния ритуал в ресторанта.
В случай, че ангажиментът превишава 10 астрономически
часа допълнително се начислява оувъртайм в размер на 70
лв. за всеки започнат час, за всеки оператор поотделно.

ЛОКАЦИЯ И СНИМАЧНО ВРЕМЕ - За професионалната

СРОК И НАЧИН НА ПОЛУЧАВАНЕ - Ако желаете услугата
“Експресна селекция”, до 6 работни дни след последния
снимачен ден, ще получите видео трейлър с най-интересните
моменти от сватбата и сесиите. Така Вие ще имате

случай че възложителят желае Студио VIDEOSUN да се откаже
от авторско право, Изпълнителят има право, да не поеме
ангажимент или право да получи допълнителна компенсация.

НАШИЯТ СТИЛ - Моля Ви, преди да решите, че ние сме
Вашите оператори моляда разгледате нашите материали.
Ние имаме специфичен стил, ориентиран към похудожествено отразяване на нещата около нас. В изкуството
няма “вярно” или “грешно”, по-скоро има “чувствам, че
харесвам или не”. Ние отразяваме нещата така, че да
изглеждат по-светли, по-топли и по-пастелни, отколкото
контрастни, дори понякога добавяме лек “винтидж” ефект.
Това е нашето усещане за предаване на емоцията от
сватбения ден и не само. Предпочитаме естествената визия и
откраднати моменти и емоции, а не изкуствено изглеждащи
пози. На някой това може много да му хареса, както на нас, но
друг може да предпочита друг подход. Затова Ви моля още
веднъж, разгледайте нашето портфолио (защото нещата
които ще получите ще бъдат в същия стил) и ни потърсете ако
харесвате нашия специфичен подход, а не просто защото
някой Ви е казал, че сме много добри и се раздаваме
безрезервно в работата си – това е много, много субективно,
особено в изкуството.

БЛАГОДАРЯ ВИ! Благодаря Ви, че обмисляте да поверите
на нас заснемането на един от най-важните дни в живота Ви!

ТРАНСПОРТНИ И ДРУГИ РАЗХОДИ - При заснемане на
сватбено тържество извън рамките на гр. Варна,
допълнително се калкулират разходи за транспорт. При
възникване на допълнителни
разходи за транспорт,
настаняване, паркиране, куриерски услуги и др. в процеса на
заснемането и предаването на снимковия материал, тези
разходи се поемат от Възложителя.

АВТОРСКИ ПРАВА - Студио VIDEOSUN си запазва правото
да използва фото и видео материали за рекламни цели. В

КОНТАКТИ Mobile:
E-mail:
Website:
Facebook:

+ 359 888 20 48 38
SVETLIN_MINEV@VIDEOSUN.NET
WWW.VIDEOSUN.NET
WWW.FACEBOOK.COM/DJ SUNNY

Повече информация можете да
намерите на сайта ни:
WWW.VIDEOSUN.NET

