
                            ПАКЕТИ ЗА ВИДЕОЗАСНЕМАНЕ  СЕЗОН 2017   

                              

                                Пакет  с един оператор и асистент  

                                       Формат на записа Full HD 780 лв  / 4 К Ultra HD 980 лв 

.  Видеозаснемане от един видео оператор  до 10 часа ангажимент. 

.  Цялостен видеомонтаж на филма   и изработка на intro и клип от фотосесията . 

.  Получавате  120 мин филм  - линк за изтегляне на филма- https://qlink.to/skvidestudio 

                                         

                                        Пакет  с двама видео оператори  

                    Формат на записа  Full HD 1480лв   /   4 К Ultra HD 1980 лв 

.  Видеозаснемане от двама видео оператори   до  10 часа ангажимент. 

. Изработка на трейлър с цветова градация в кино стил . 

.  Цялостен видеомонтаж изработвне на клип от фотосесията + финален клип. 

.  Допълнително оборудване използване на гама обективи , Go pro ,стабилизираща      

система 3-Axis Gimbal & Slider , Лед осветление за ресторант  

.  Получавате  120 мин филм  - линк за изтегляне на филма- https://qlink.to/skvidestudio 

    

                        Пакет Лукс   с  двама видео оператори и асистент 

            Формат на записа  10-bit 4:2:2 - Full HD -2200лв / 4K ULTRA HD -2900 лв 

. Видеозаснемане от екип Красимир и Павел Йовчеви  

. Динамичен сватбен филм с цветова градация +HDR - продължителност до 120 мин . 

. Използавне на Слайдер  и Стедикам системи 

. Изработка на Трейлър с цветова градация  

. Летяща платформа Дрон DJI 

. Използване на Аудио рекордери и безжични микрофони за кристален звук. 

. Лед осветление за зала в ресторант -bi color panel 

. Видео рекордер Atomos 10-bit 4:2:2 ProRes -уникално качество на видео записа  

. Престой на  екипа до 12 часа  

. Получавата  линк с филма  и линк  с трейлър-  https://qlink.to/skvidestudio 

.  Получавате бонус  комплект blu rey дискове в  кутия с обложка. 

 

                              Допълнения по избор към пакети за видеозаснемане 

. Летяща платформа дрон DJI - 200 лв 

. След сватбена сесия до 2 часа ангажимент на екипа  - 250 лв 

. Съкратен динамичен филм до 40 мин – 200 лв 

. Трейлър с с продължителност една песен до 5 мин -180 лв 

. Блиц интервю с младоженците –  120 лв 

. Предоставяне на необработен запис  при избран пакет - 250 лв   

. Цена на носител        USB Flash Drive 32GB - 30 лв   /   64 GB - 60 лв   

                                          Твърд диск    HDD 500GB - 130 лв 

                                          Blu Ray диск в кутия с обложка -60 лв 

https://qlink.to/skvidestudio
https://qlink.to/skvidestudio
https://qlink.to/skvidestudio


                         

                                         Условия  за заснемане на събитието 

.  Необходимото време за заснемане на събитието трябва да бъде съобразено с нас. 

.  Времевата разбивка може да се направи от нас и да се синхронизира с вас. 

. За изработването на качествен продукт е необходимо достатъчно време което ще обсъдим. 

. При неспазване на предварително съгласуваната времева разбивка от страна на клиента и по 

независещи причини от нас филма няма да бъде на нужното ниво ! 

. Необходимо е да има предвидено мясо в ресторанта за екипа и техниката от където се 

вижда случващото се в залата . 

. Срещата с клиента ни е важна., за клиенти от други градове се уговарят детайлите по 

телефон или мейл. 

. Присъствието на екипа е  според избрания пакет след което се заплаща overtime за всеки 

започнат час ,за пакет с един оператор сумата от 80 лв и за пакет с двама  120 лв 

 

                                                 Транспортните разходи 20 ст за километър.  

                                                   Нощувка за сметка на клиента над 150 км  

                            

                    За пакети с двама оператори  не се дължи сума  транспорт и нощувка до 150 км !  

Време  на предаване на готовия продукт до 60 работни дни от деня на събитието. 

За експресна поръчка до 14 дни +20 %  от стойноста на пакета. 

 При получаване на оферта в рамките на три дни изчакваме за отговор ,след този срок е 

възможно вече да сме наети от друг клиент  ! 

                                                       За резервация на дата сумата е 200 лв 

 РАЙФАЙЗЕН БАНК 
ПСК ПРОЕКТ ЕООД 

BG22RZBB9155 1005861934 

Студиото работи с висок клас професионално оборудване качеството което заслужавате. 

Разполагаме с два екипа като в един ден можем да реализираме до две събития. 

Всеки екип разполага с един отговорен оператор  и асистент. 

Асистента се грижи за оборудването и помага на оператора. 

                               Основни оператори на екипите  Павел  и  Красимир Йовчев 

Записа се пази 10 дни от датата на предаване на клиента  след което се изтрива !     

 Cloud как работи  - изпращаме ви мейл с линк за изтегляне от нашият сървър който е актвивен 7 

дни считано от датата на изпращане на мейла в този период трябва да си го 

изтеглите,записвате на хард диск ,фалшка и гледате на PC & Smart TV 

           За клиентите които са резервирали  дата  остават в сила договорените условия и цени. 

 
за контакти  с  нас        0878 245 884                  www.skvideostudio.com                      skvideo@abv.bg 
 
                                                        Офертата е в сила от  01 01 2017   до    31 12 2017   
 

http://www.skvideostudio.com/
mailto:skvideo@abv.bg

