ФИРМЕНИ ТЪРЖЕСТВА, КОНФЕРЕНЦИИ,
ПРЕСКОНФЕРЕНЦИИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ,
СЕМИНАРИ, КУРСОВЕ, МОДНИ ДЕФИЛЕТА,
КОНКУРСИ, ФОТО СЕСИИ, ТЕАТРАЛНИ
ПОСТАНОВКИ, КОНЦЕРТИ, ОБЩЕСТВЕНИ
ПРОЯВИ, СПОРТНИ СЪСТЕЗАНИЯ И СРЕЩИ

1
камера

2
камери

- до 2 астрономически часа
200 лв. 350 лв.
- до 4 астрономически часа
350 лв. 500 лв.
- до 6 астрономически часа
400 лв. 700 лв.
- до 8 астрономически часа
500 лв. 850 лв.
Възможност за ангажимент с 3 (три) камери - договаряне
- овъртайм за 1 камера
50 лв. за всеки следващ час
извън заявеното време за ангажимент
Цените не са окончателни. В зависимост от спецификата на ангажимента - договаряне

Краен продукт – сложен монтаж, до 5 титри (still), 3 бр. DVD (с меню средна сложност),
общо времетраене до 180 min., PVC кутия, цветни обложки и стикери (щампи)
Тиражиране и/или копиране в други видео формати и станПо цени за
дарти, включително за Интернет видео и мобилни устройства
„ВИДЕОМОНТАЖ”

СВЕТО КРЪЩЕНИЕ, ЮБИЛЕЙ, СЕМЕЙНИ
ТЪРЖЕСТВА, ДЕТСКИ РОЖДЕННИ ДНИ

1
2
камера камери
- до 1 астрономически час
100 лв. 200 лв.
- до 2 астрономически часа
200 лв. 380 лв.
- до 4 астрономически часа
300 лв. 550 лв.
Възможност за ангажимент с 3 (три) камери - договаряне
- овъртайм за 1 камера
50 лв. за всеки следващ час
извън заявеното време за ангажимент
Цените не са окончателни. В зависимост от спецификата на ангажимента - договаряне

Краен продукт – сложен монтаж, до 2 титри (still), 3 бр. DVD (меню средна сложност),
общо времетраене до 90 min., PVC кутия, цветни обложки и стикери (щампи)
Тиражиране и/или копиране в други видео формати и станПо цени за
дарти, включително за Интернет видео и мобилни устройства
„ВИДЕОМОНТАЖ”

АБИТУРИЕНТСКИ / АБСОЛВЕНТСКИ
ВИДЕО АЛБУМИ
персонален
- в самият ден на бала - до училищното изпращане
- в самият ден на бала - до влизането в ресторанта
- целият ден на абитуриентския / абсолвентския бал

200 лв.
300 лв.

( до 12 астраномически часа max. в денят на бала)

450 лв.
Възможност за ангажимент с 2 (две) или повече камери - договаряне
- овъртайм за 1 камера
50 лв. за всеки следващ час
извън заявеното време за ангажимент
Цените не са окончателни. В зависимост от спецификата на ангажимента – договаряне

Краен продукт – сложен монтаж, до 2 титри (still), 1 бр. DVD (меню средна сложност),
общо времетраене до 90 min., PVC кутия, цветни обложки и стикери (щампи)
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АБИТУРИЕНТСКИ / АБСОЛВЕНТСКИ
ВИДЕО АЛБУМИ
класен
- от 15 до 25 човека
включва – разходка на целият клас/група в
ден по избор, последен час по избор,
тържествено изпращане в деня на бала,
ресторант;
( до 8 астраномически часа max. в денят
на бала)
60 лв./бр.
- над 25 човека
включва – разходка на целият клас/група в
ден по избор, последен час по избор,
тържествено изпращане в деня на бала,
ресторант;
( до 8 астраномически часа max. в денят
на бала)
55 лв./бр.
Възможност за ангажимент с 2 (две) или повече камери - договаряне
- овъртайм за 1 камера
50 лв. за всеки следващ час
извън заявеното време за ангажимент
Цените не са окончателни.
В зависимост от спецификата на ангажимента – договаряне

Краен продукт – сложен монтаж, до 2 титри (still), 1 бр. DVD (меню средна сложност),
общо времетраене до 90 min., PVC кутия, цветни обложки и стикери (щампи)

* капаро 50 % при заявка за ангажимент
и 100 % изплащане 1 (един) месец преди деня на бала
Закупуване на заснета 1 бр. miniDV касета
(независимо от дължината на записа)

20 лв.

Закупуване на заснетия материал,
прехвърлен на DVD диск
(до 90 мин. на 1 бр. DVD)

20 лв.

СРОК ЗА ИЗДАВАНЕ НА ГОТОВАТА ПРОДУКЦИЯ – ОТ 10 ДО 40 РАБОТНИ ДНИ СЛЕД
УТОЧНЯВАНЕ НА ПОСЛЕДНИТЕ КОРЕКЦИИ/ЖЕЛАНИЯ И В ЗАВИСИМОСТ ОТ СЕЗОНА.
ПОСОЧЕНИТЕ ЦЕНИ СА ЗА РАЙОНА НА ГРАД ВАРНА И КОМПЛЕКСИТЕ „ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ”
и „Св. Св. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА”.
ЗА АНГАЖИМЕНТИ ИЗВЪН ПОСОЧЕНИТЕ РАЙОНИ – ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАПЛАЩАНЕ НА
ТРАНСПОРТНИ РАЗХОДИ, АМОРТИЗАЦИИ, ЕВЕНТУАЛНИ КОМАНДИРОВЪЧНИ, ДРУГИ
ЗА ВСИЧКИ НЕУПОМЕНАТИ ЦЕНИ, УСЛУГИ ИЛИ СЪБИТИЯ В ТАЗИ ЦЕНОВА ЛИСТА ДА СЕ
СМЯТАТ УСЛОВИЯТА И ТАРИФИТЕ ЗА „ВИДЕОЗАСНЕМАНЕ” И „ВИДЕОМОНТАЖ”.

ЦЕНИТЕ СА ВАЛИДНИ ОТ 01.01.2009

БЪЛГАРИЯ, ВАРНА

„ЕСТА ВИЖЪН” СИ ЗАПАЗВА ПРАВОТО ЗА ПРОМЕНИ В ЦЕНИТЕ,
КОИТО НЕ СА ОКОНЧАТЕЛНИ И ПОДЛЕЖАТ НА ПРОМЯНА И ДОГОВАРЯНЕ.
ПРИ ПОРЪЧКА НА КОЛИЧЕСТВА И/ИЛИ ДРУГИ, НЕЗАВИСЕЩИ ОТ „ЕСТА ВИЖЪН” УСЛОВИЯ И
ФАКТОРИ, ВЪЗМОЖНИ ОТСТЪПКИ ИЛИ УВЕЛИЧЕНИЯ НА ЦЕНИТЕ.
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