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ОФЕРТА ЗА ЗАСНЕМАНЕ  

НА СВАТБЕНО ТЪРЖЕСТВО И ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ 

 

Уважаеми младоженци, 

 

Благодаря Ви за проявения интерес!  

„БАЛЕВСКИ ФОТОГРАФИЯ” издига стандарт в сватбената фотография в България и се стреми да 

оправдае доверието на хората с отношение. Екипът осигурява цялостно заснемане на Вашия сватбен 

ден и изработка на краен продукт с подбрани моменти от сватбата. 

I. Цялостно заснемане от екип фотографи 

УСЛУГА ЦЕНА 

ПАКЕТ 1 /Основен/ - Заснемане на целия сватбен ден от екип фотографи с 
ръководител Влади Балевски 1 

Информация 

за цените 

клиентите 

получават 

след 

запитване 

по мейл, ако 

датата е 

свободна. 

ФОТОСЕСИЯ В ОТДЕЛЕН ДЕН - Годежна и/или следсвабена фотосесия 2  
6.1. половин ден - 4ч. 
6.2. цял ден - 8ч. 
6.4. уикенд 

Отстъпка 3 при ангажимент за: 
- годежна фотосесия 
- заснемана на сватбеното тържество от двама фотографи 
- сватбена фотосесия след сватбата 

ПАКЕТНА ЦЕНА за сватбения ден и две фотосесии 
ПАКЕТНА ЦЕНА само за сватбено заснемане и една фотосесия след сватбата 

Фотосесия в студио в сватбения ден 4 

ПАКЕТ 2 /алтернативен/ - Репортажно заснемане на целия сватбен ден от двама 
фотографи и фотосесия в отделен ден с Влади Балевски и втори фотограф 5 

ВИП ПАКЕТ – пълно видео и фото заснемане от двама фотографи и двама 
оператори на годежна фотосесия, целият сватбен ден и фотосесия след 
сватбата. Изготвяне на оригинален сценарии за предсватбения филм. Водещ за 
изнесена церемония и на сватбеното тържество. 6  

 
По 

договаряне 

 

II.  II. ФОТО КНИГИ  

 

Залагайки на качеството, „БАЛЕВСКИ ФОТОГРАФИЯ” предлага на своите клиенти албуми, които се 

изработват в чужбина. След сватбата клиента получава всички обработени снимки, от които избира за 

албум и посочва номерата на снимките. Клиентът избира размер на албумът. Предлагат се в шест 

размера. Първият, най-големия, се предлага с кожена корица и прозорец на нея. От архива, който 

екипът на „БАЛЕВСКИ ФОТОГРАФИЯ” пази за всяка сватба, се вземат избраните от клиента кадри и се 
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прави ръчен дизайн на всяка страница. След приключване на целия дизайн, клиента получава в 

електронен вариант за корекиции и одобрение всички кадри. По желание на клиента може да се 

добавят допълителни страници. След окончатленото одобрение, преди да се изпрати за физическа 

изработка албумът, клиентът избира вида между четири материала, от които да се изработят 

страниците: гланц, мат, силк и/или металиково покритие.  Едва след това албумът се изпраща в 

чужбина. При поръчка на повече от един албум (такива за родителите и/или кумовете) с един и същ 

дизайн клиентът получава отстъпка. На предварителната среща се показват мостри от всички размери. 
 

РАЗМЕРИ И ЦЕНИ НА ФОТО КНИГИТЕ  

   см стр. Цена ± лист 

1 30 x 80 50 
  2 25 х 67 50 
  3 21 х 56 50 
  4 15 х 40 50 
  5 28 х 64 40 
  6 18 х 41 40 
   

* Оскъпяване при силк:  
** Оскъпяване при металик:  

 

III. Допълнителни услуги 

УСЛУГА ЦЕНА 

Слайдшоу на DVD 8  

Снимка на канава с размер 60/90см.9  

 

IV. Подробна информация 

При всеки от предлаганите пакети клиентът получава пълен архив с всички снимки, записани на DVD в 

два формата JPEG (голям – за печат и малък/интерент – за изпращане по мейл и качване на сайт).  

1. ПАКЕТ 1 - ОСНОВЕН - „БАЛЕВСКИ ФОТОГРАФИЯ” предлага подробно заснемане на целия 

сватбен ден от двама фотографи. Това дава възможност за детайлно отразяване на 

подготовката на булката (грим, прическа) от Влади Балевски като основен фотограф, докато 

вторият фотогаф запечатва подготовката на младоженеца, събитията в дома на кумовете и 

идването при булката. Осигурява се пълно отразяване на събитията в сватбения ден - общи 

планове в църквата и в обредния дом, силен акцент върху гостите от сватбата, втори поглед 

върху събитието, както и повече кадри! При фото-сесията вторият фотограф заснема от втора 

гледна точка и помага на Влади Балевски с допълнителни помощни средства – осветление, 

отражатели и други. Заснемането завършва с разрязването на сватбената торта (или последния 

ритуал) като продължителността на ангажимента за заснемането е до 10ч. При продължителност 

над 10ч – допълнително се заплащат 100лв/ч. Понякога в заснемането на сватбата се включва и 

трети фотограф от екипа за по-пълно и качествено заснемане, чиито кадри се включват в тези за 

клиента, но към който клиентите нямат финансови ангажименти. 
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В цената е включена фотосесия в сватебния ден, за което младоженците е нужно да осигурят 

поне 1ч. „чисто” време за заснемане (без придвижването до мястото на фотосесията). Хубавите 

снимки не стават бързо! 

2. Фотосесията в отделен ден осигурява спокойно и творческо заснемане на младоженците.  

Резултатите от предсватбена фотосесия могат да се използват за: 

- материал за изработка на сватбен сайт; 

- материал за изработка на CD/DVD подарък за гостите; 

- материал за изработка на слайдшоу, което да се показва по време на влизането на 

младоженците в ресторанта/първия сватбен танц, наред с по-стари кадри от семейния 

архив; 

Фотосесия след сватбата е несравнима възможност да се покаже по невероятен начин красотата 

и любовта на младоженците.  

Цената зависи от мястото и продъжлителността на заснемане. При ангажираност за целия ден се 

договаря твърд хонорар за деня, а за уикенд в страната или чужбина – по договаряне. Понякога 

фотосесията се реализира в два последователни дни по 4ч, вместо един ден за 8ч – в този 

случай, освен нощувката за екипът, клиентите осигуряват и дневни (за храна). 

Последни актуални снимки от фотосесии след сватбата може да се видят в профила на 

„БАЛЕВСКИ ФОТОГРАФИЯ” във Фейсбук (препратка има от сайта или може да се намери чрез 

търсачката във Фейсбук). 

3. ПАКЕТНИ ОТСТЪПКИ – Пакетните отстъпки за два и повече дни снимане ни дава възможност да 

реализираме сесии на различни места от локацията на сватбата, както и да отразим по-

пълноценно любовта между младоженците чрез по-креативни, понякога и по-щури идеи. 

Повече по тези отстъпки се коментират на предварителната среща, тъй като има още варианти и 

идеи, които задено можем да осъществим. Някои младоженци използват пакетната отстъпка и 

вместо една фотосесия 8ч за един ден ме ангажират за два дни по 4ч., когато локациите са извън 

София. 

4. Фотосесията в студио е практика в сватбеното заснемане в САЩ и Западна Европа. Причината е в 

невероятното качество на реализираните снимки, поради контролираната среда – светлина, 

фон, време за подготовка и т.н.  Запазването на час в студиото става поне 2 дни по-рано. Много 

добър вариант е за зимните месеци и дъждовните дни, когато времето на открито не позволява 

пълноценно да се направи това, което можем. Цената е 150лв за първия час, след което по 

100лв/ч 

5. ПАКЕТ 2 /Алтернативен/ – При ангажираност на основния екип на „БАЛЕВСКИ ФОТОГРАФИЯ” за 

друга сватба в този ден, Влади Балевски предлага на клиентити си възможност за репортажно 

заснаменане от втория екип фотографи при условията на Пакет 1, след което той лично с втория 

фотограф и с младоженците осъществяват фотосесията след сватбата. Това гарантира качествено 

репортажно отразяване на всичко, което се случва в сватбения ден, а също така по-креативна 

фотосесия след сватбата, когато на различни места реализираме много повече, отколкото е 

възможно на самата сватба. 
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6. ВИП ПАКЕТ – Този пакет за първи път се предлага в България и представлява комплексна услуга 

на най-добрите професионалисти в тази област. По предварително съгласувана с младоженците 

идея от екипа ни се изготвя сценарии, по който в рамките на два-три снимачни дни се заснема 

предстатбеният филм (използа се и стедикам  и кран при видео засемнането). Част от него може 

да се използва за видео покана, с която гостите да бъдат поканени на сватбата. Този филм служи 

за предистория, с която започва крайния сватбен филм, който е с продължителност от 30 до 40 

мин максимум и включва още кадри и от сватбения ден, и такива от любовната фотосесия след 

това, която се реализира съвместно с фотосесията след сватбата. Избрани снимки от годежната и 

следсватбените сесии, както и от сватбения ден се записват в специална папка и заедно с видео 

филмът се предоставят на отделен диск на младоженците, който може да се размножи и 

изпрати след сватбата като благодарствен подарък на всички присъствали гости. Отделно 

клиентите получават на дискове пълното видео отразяване на свабения ден, както и всички 

обработени снимки от всички снимачни дни (от сватбеният ден и от двете фотосесии). В услугата 

се включва и водещ на изнесената церемония, който след това води и сватбата в ресторанта - 

това е човекът, който ще допринесе за незабравимите емоции в този ден. 

7. Слайдшоуто на DVD е несравним начин да се насладите на избрани моменти от вашата сватба 

през телевизора или компютъра, в компанията на вашите приятели. За повече информация и 

демо може да погледнете на сайта на „БАЛЕВСКИ ФОТОГРАФИЯ” в разделите Краен продукт и 

Видео материали или в раздел ВИДЕО в профила във Фейсбук – Facebook/БАЛЕВСКИ 

ФОТОГРАФИЯ. 

8. Снимка, печат на канава, с размер 60/90см – просто като на плакат сте! Невероятно изглежда! С 

поставената подрамка имате една картина, която ще краси стената на вашия дом. 

 

V.  Какво още трябва да знаете 

- ПРЕДВАРИТЕЛНА СРЕЩА – В посочената цена е включена консултация, свързана както със 

сватбената фотография, така и по много въпроси около детайлите за този ден. Желателно е 

да отделите поне два часа за срещата и да бъде осъществена възможно по-рано преди 

сватбата, за да мога да Ви бъда полезен с много съвети и идеи. По този начин имате 

възможност да оптимизирате бюждета си, да спестите средства и излишни недоразумения в 

сватбения ден. На срещата ще получите и материал, в който ще е резюмирано всичко, което 

ще обсъдим и което да Ви напомня до сватбата за акцентите на разговора ни. Считам, че ще 

имате нов поглед върху сватбената фотография и нови идеи. Младоженците оставят капаро. 

- РЕЗУЛТАТИ ОТ ЗАСНЕМАНЕТО – С всяка от услугите по заснемането безплатно се предоставя 

обложка с индивидуален дизайн и DVD с всички отбработени кадри. За заснемане на целия 

сватбен ден се предоставят между 1500 и 2000 кадъра, в зависимост от броя на гостите и 

продължителността на сватбата. Записаните файлове се предлагат в два формата JPEG – 

голям размер на файловете (за печат) и малък размер (интернет-формат). Всички файлове са 

сортирани по папки – Подготовка, Ритуална зала, Църква, Портрети, Ресторант. Обработват 

се  заснетите RAW файловете като се извършват основни цветови корецкии. Последваща 

(допълнителна) обработка се извършва на избраните кадри за албум, където се извършва 

допълнителен ретуш на лицата и друга обработка на кадрите. 
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- ТЕХНИКА – Влади Балевски използва техника от най-висок клас на Canon: два фотоапарата  - 

Canon 1D Mark ІIІ и Canon 5D Mark ІІI, обективи Canon: 16-35/2.8 ІІ, 24-70/2,8, 70-200/2.8 IS 

USM, 85/1.2, 35/1.4; светкавици Canon последен модел и помощна техника. Дългогодишният 

опит и качествена техника ми дават увереност в работата. Вторият фотограф използва 

техника на същата марка - Canon 5D Mark ІIІ, Обективи на Canon 24-70/2,8, 70-200/4, 50/1.4, 

светкавица Canon последен модел. През 2012г екипът на „БАЛЕВСКИ ФОТОГРАФИЯ” се 

увеличи като третият фотограф използа Nikon D3 и Nikon D300 и обективи: Nikkor 24-70 f2.8, 

Sigma 70-200 f2.8 II, Sigma 8mm f3.5 fisheye, Nikkor 50mm f1.8D, Sigma 10-20, светкавици Nikon 

SB-800. Четвъртият член на екипа помага при заснемането на фотосесията, участва в 

заснемането на ритуалите – църковен и граждански, както и в ресторанта и използва Canon 

5D Mark ІІ, Обективи на Canon 24-70/2,8, 70-200/2.8 IS USM. Всички фотографи снимат в RAW. 

-  СТИЛА НА СНИМАНЕ - „БАЛЕВСКИ ФОТОГРАФИЯ”  изгражда свой стил на сватбеното 

заснемане, който е опит да се намери златната среда между фотожурналистическото 

заснемане (известно като candid photography), толкова актуално днес (характерно с 

непринудени пози, показващи хората в тяхния естествен ритъм, при което фотографът само 

следва развитието на събитията, без да се намесва и  разказва една история в снимки) и 

портретния стил, характерен със своята предварителна подготовка, качество и специфика. 

- ЗАСНЕМАНЕ ИЗВЪН СОФИЯ  - „БАЛЕВСКИ ФОТОГРАФИЯ” изпълнява поръчки и извън района 

на София. Транспортните разходи (в размер 0,40лв/км. при ползване на собствен транспорт) 

и нощувката на екипа се поемат от младоженците. За улеснение на клиентите, фотографите 

на „БАЛЕВСКИ ФОТОГРАФИЯ” ползват собствен превоз за района на София, включен в цената 

за заснемането. При по-далечни дестинации извън София (например Варна, Бургас) или за 

чужбина използването на нискотарифни авиокопмании излиза по-изгодно (според времето 

на закупуване на самолетните билети), но в повечето случаи екипът ползва собствен 

транспорт, в цената на който се включва шофиране, гориво и амортизация на автомобила. 

Съществува практика и клиент да ни осигури собствен превоз (предоставен автомобил от 

младоженците) и шофьор, за да ни вземат и върнат. 

- ДРУГИ – За заснемане извън България – цените са в Евро + командировъчни на ден. 

- УТОЧНЕНИЕ – „БАЛЕВСКИ ФОТОГРАФИЯ” си запазва правото да използва няколко снимки от 

сватба с рекламна цел при актуализация на сайта си. Използването на снимки за изложби 

става със съгласнието на младоженците. От своя страна младоженците могат да използват 

сватбените си снимки за участие в конкурси след уведомяване на Влади Балевски.  

- ИЗЛОЖБИ, ИНТЕРВЮТА, КЛИПОВЕ по време на работа -  моменти от работата на „БАЛЕВСКИ 

ФОТОГРАФИЯ” през 2012г и текущата 2013г, реализирани изложби и интервюта могат да 

бъдат видяни в профилът във Фейсбук.  
 

Настоящата оферта е валидна за 2013 година. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

„Радостта от ниската цена бързо отминава и никой не си спомня за евтината 

оферта. Но разочарованието и болката от недобре свършената работа се връщат 

всеки път, когато гледате сватбените снимки” 


