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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-добра 
реализация на тържеството Ви. Може да видите мостри на 
клипове и сватбени филми в които съм водещ, DJ и аниматор. 
След това съм на разположение по скайп, е-мейл или 
телефон. 
 

АРТИСТИЧНО ВОДЕНЕ НА  
ТЪРЖСТВО 
 
     Ще получите всико онова,  
за което сме говорили по време на цялата подготовка, 
докосвайки се до автентичните ритуали и традиции, 
които спазваме и до днес. Създавайки динамична атмосфера 
на  тържеството,  чрез много танци съобразени изцяло с 
вашите музикални предпочитания, анимация и ритуали, ще 
видим усмивките и викоко вдигантите ръце на почти всички 
гости. 
Моята цел е да създам спомен от тържество Ви, за който ще 
говорят не само вашите близки и приятели, но и хора които са 
поканени  „от няма и къде“.  
 

ВАЖЕН ЛИ Е ОПИТЪТ? 
Работата с различни хора, желаещи да ме ангажират по 
различни поводи, води до изготвянето  на индивидуални 
планове.  С натрупания стаж във времето като DJ и водещ, 
съм изградил рутина, която в съчетание с креативност се 
стремя към идеални резултати.  При сватбите, нещата са 
различни. Всяка сватба за мен е САМО ЕДНА, 
ИНДИВИДУАЛНА! Отношението ми към младоженците е 
сравнимо,  само с това като към семейството ми. Стремя се 

заедно да изживеем празника Ви. Усещането е много силно! 
Не се стремя да сключа сделка „На всяка цена“. Решете 
правилно, дали да изберете DJ, за който много се говори или 
този което е „по джоба“ Ви. 
Понякога разликата е много малка! Изберете най-добрия за 
Вас! 
Въпреки всичките сватби на които съм бил DJ и водещ,  мога 
само да кажа че опитът е от решаващо значение.  
„Съдя по себе си“ – DJ SUNNY 

 
ВТОРИ DJ?  ЗА И ПРОТИВ 
 
     Използването на втори DJ в екип, поражда 
въпроси, на които търсим най-правилния отговор. 
Изградените във времето традиции че на сватбата „трябва да 
има водещ“, отдавна минаха през прехода на „ОРКЕСТЪР С 
ВОДЕЩА“ и DJ – водещ /аниматор. Защо е добре да го има? 
Другия DJ който съм поставил зад пулта, напълно компенсира 
моето отсъствие там. Докато аз съм  в атмосферата на 
дансинга  и / или / изпълнявам ритуал или забавна игра, то 
моят асистент /DJ/ е подготвен във всеки момент, да „пусне 
или подложи“ подходящи за целта изпълнения.  2>1 
При въпроси:  
-Ще се оскъпи ли цената ако има 2-ри DJ?  
-      Не, цената е калкулирана с 2-ма DJ-я 
-Може ли да изискваме 2-я DJ да се облича тематично,  
въпреки че е само „зад пулта?“ 
-      Да, това е Ваше право и наша политика! 
-Ще „говори ли другия DJ“ по време на тържеството? 
- Не, еднствено и само с мен. На ухо, не по микрофон.  Ако  
        се наложи по време на игра, ритуал, мога да го помоля                
да даде оценка или мнение.  До там... 
-  Налага ли се да се „чуем или видим“ с него 
предварително? 
- Не. Той е подизпълнител. Всички условия и уточнения, е 

приел в предварителен разговор. Изяснен му е сценария. 

ИЗНЕСЕН РИТУАЛ 
Изнесен ритуал по сключване на брак  е, сключването на 
граждански брак извън ритуалната зала.  Законът го 
позволява с уточнението, че е по преценка на длъжностното 
лице. Свързано е с техническо обезпечаване. Почти винаги е 
необходим допълнителен комплект озвучителна техника. 
Приблизително 2 часа преди събитието, се поставя и 
окабелява апаратурата, която ще се използва. След което се 
посрещат гостите на Welcome drink. Озвучава се с музика по 
Ваше желание. 
Следва професионално озвучаване на целия ритуал с техника 
от най-висок клас. Тематично се озвучава всеки момент 
съобразен с изискванията на водещата на ритуала, както и 
поздравленията след това. 
 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ 
Можем да реализираме и най-нестандартните Ви идеи. След 
кратка консултация, ще получите примерен план-сценарий за 
събитието Ви. Ето с какво зе занимаваме предимно: 
 
• Професионално водене на сватбени тържества и 
озвучаване на изнесени ритуали 
• Рождени дни, лични празници, юбилеи 
• Фирмени тържества – коктейли, приеми, банкети, 
конференции 
• Абитуриентски и абсолвентски балове, Нова година и 
празници 
• Ревюта, рекламни кампании 
• Водещ на забавни програми, концерти 
• Озвучаване на презентации 
• Видео и фото заснемане, обработка,  монтаж 
• Препоръка към партньори 
 
 



. 

 
 

 
 
Пакет  “Стандартен” / 1000 лв. 
• DJ SUNNY – присъствие в ресторанта като DJ,  
       водещ и аниматор на сватбеното тържество. 
• Втори професионален DJ зад пулта. 
• Озвучителна техника до 80 човека 
• Офертата е до 5 /пет/ астрономически часа. 
• Овъртайм – 150 лв. на всеки започнат час  

 

Пакет  “Разширен” / 1200 лв. 
• DJ SUNNY – присъствие в ресторанта като DJ,  
       водещ и аниматор на сватбеното тържество. 
• Втори професионален DJ зад пулта. 
• Допълнителна озвучителна техника до 200 човека 
• Офертата е до 5 /пет/ астрономически часа 
• Овъртайм – 150 лв. на всеки започнат час 
•   

 

 
Пакет  “Допълнителен”  / 1600 лв. 
• DJ SUNNY – присъствие в ресторанта като DJ,  
       водещ и аниматор на сватбеното тържество. 
• Втори професионален DJ зад пулта. 
• Българска танцова фолклорна програма / до 25 мин /. 
• Озвучителна техника до 200 човека 
• Офертата е до 5 /пет/ астрономически часа. 
• Овъртайм – 150 лв. на всеки започнат час  

 
 

 
 

 
Услуга  “Изнесен ритуал”  250,00 лв. 
• Озвучаване с допълнително професионално техническо оборудване 

съобразено с терена, брой гости, изискванията на водещия на ритуала.  
• В тази цена е включена озвучаване на „Welcome drink“ на гостите  и 

брачната церомониия с обща продължителност до 2 часa. За всеки 
допълнителен час се заплаща по 100 лв. 

• Мога да предложа водеща на ритуала на няколко езика. 

 Допълнително озвучаване и осветление 
При необходимост от допълнително озвучаване / над 200 човека, както и 
на открито /, се договарят допълнителни условия. 
При желание можем да предложим ефективно LED осветление, което ще 
допълни атмосферата на празника Ви. 



Условия 

КАКВО ПРЕДЛАГАМE   
Подготовка и реализация на тържество Ви. 
План-сценарий. 
Обсъждане на ритуалите. 
Пълен набор от срещи и кореспонденция. 
Транспорт до мястото на събитието. 
Монтаж и демонтаж на озвучителната                              
и осветителна техника. 
Окабеляване, саунд чек и настройки. 
Микрофони: жични и безжични. 
Озвучителна система за изнесени ритуали. 
Официалното облекло е задължително. 
Екип DJ-и, аниматорти, артисти. 
Коректност и отговорност. 
 

ЛОКАЦИЯ НА ТЪРЖЕСТВОТО 
Оборудвани със собствен транспорт, сме готови да 
стигнем до избраното от Вас място на тържеството. 
Осигурен е превоз за цялата техника, необходима за 
събитието. 
 
 

РЕЗЕРВАЦИЯ И ПЛАЩАНЕ  
Резервация на дата става след заплащане на капаро 
в размер на 300,00 лв., в брой или по банков път. 
Приемането на изпълнението на услугата се 
удостоверява с подписване на двустранен приемо-
предавателен протокол. 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 
събитието.  
ОВЪРТАЙМ  
Продължителността на ангажимента е до 5 
астрономически  часа, но не по-късно от 24:00 часа, 
на конкретната дата. Пример: 19:00-24:00.  В случай, 
че ангажимента превишава 5 астрономически часа   
/след 24:00/, допълнително се начислява  оувъртайм 
в размер на 150 лв. за всеки започнат час. 
 
ТРАНСПОРТНИ И ДРУГИ РАЗХОДИ  
При поемане на ангажимент за тържество извън 
рамките на гр. Варна, допълнително се калкулират 
разходи за транспорт, настаняване, паркиране. 
 

АВТОРСКИ ПРАВА  
Студио VIDEOSUN  си запазва правото да използва 
фото и видео материали за рекламни цели. В 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 Вашият екип, 
моля да разгледайте нашите материали.  Ние имаме 
специфичен стил, ориентиран към красиво  
отразяване на нещата около нас. В изкуството няма 
“вярно” или “грешно”, по-скоро има “чувствам, че 
харесвам или не”.  Стремим се да отразяваме 
нещата така, че да изглеждат по-чувстени, по-
естествени и по-съвременни. Това е нашето усещане 

за предаване на емоцията от сватбения ден или 
тържеството. 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 
реализирането на един от най-важните дни в живота 
Ви!  
 
 

КОНТАКТИ  
Mobile:              + 359 888 20 48 38 
E-mail:                 SVETLIN_MINEV@VIDEOSUN.NET 

Website:              WWW.VIDEOSUN.NET 

Facebook:             WWW.FACEBOOK.COM/DJ SUNNY 
 
 

http://videosun.net/
https://www.facebook.com/Videosun.Dj.Sunny/
https://www.facebook.com/Videosun.Dj.Sunny/


 
 
 

 
 

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

http://www.videosun.net/

