
Защо имате нужда от професионален фотограф , който да отрази и запечата  

най-съкровенните  и емоционални мигове от вашият празник ?                         

 

Защото ще получите професионален подход и качествено заснемане  

 Ще има толкова много желаещи да ни снимат ,защо да изберем вас?  
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Защото знаем , че най-важният човек в този ден сте Вие  .                         

 

Защото ще получите професионален подход и качесвено заснемане  

 .......... т.е  Вие двамата   
 



www.gentlemanpictures.com (+359 878 466 679 )                                           

Защото почитаме традициите                      

 и спазваме обичаите   
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Защото ще уловим най-веселите     

 

 

 И щури мигове на вашето сватбено тържество  
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Защото ще уловим емоцията      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 И най-съкровенните мигове с вашите близки   
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Пакет „Classic“ 
 Снимки от дома на булката или от дома на младоженеца и кумовете, от гражданския и 
църковния ритуал, фотосесия на живописно място  и тържество в ресторант. Продължителност 

до 11 часа или до последния ритуал в ресторанта.Цената за всички сватбени фото пакети 

включва: 

 Неограничен брой снимки. 

 Индивидуална софтуерна обработка на всички снимки. 

 Всички снимки готови за печат във вид на файл, записани на DVD или на стилна 

метална флашка във формата на сърце 

 Сватбен дизайн на DVD дисковете и обложката  

             Цена пакет „Classic“: 600 лв.  

 

Пакет „Medium“ 
 

 Снимки от гражданския и църковния ритуал, професионална фотосесия и ресторант. 

Продължителност до 8 часа. 

Цена пакет „Medium“: 500 лв.  

 

 
Цената за всички сватбени фото пакети включва:  

 Неограничен брой снимки. 

 Индивидуална софтуерна обработка на всички снимки. 

 Всички снимки готови за печат във вид на файл, записани на DVD или на стилна 

метална флашка във формата на сърце 

 Сватбен дизайн на DVD дисковете и обложката  
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Пакет „Light“ 
 

Снимки от гражданския или църковния ритуал, снимки на младоженците и 

гостите и професионална фотосесия. Продължителност до 4 часа. 

 Цена пакет „Light“: 400 лв. 

 

 Неограничен брой снимки. 

 Индивидуална софтуерна обработка на всички снимки. 

 Всички снимки готови за печат във вид на файл, записани на DVD или на стилна 

метална флашка във формата на сърце 

 Сватбен дизайн на DVD дисковете и обложката  

 

 

Допълнителни услуги  (включват се пожелание) 

 

Пакет +100 ви дава възможност на специална цена от 100 лв. да изберете между: 

–  фотокнига 20/20 см. с 30 страници + 100 снимки 10/15 см. 

–  фотокнига 20/20 см. с 12 страници + 200 снимки 10/15 см. 

–  фотокнига 30/30 см. с 12 страници + 60 снимки 10/15 см. 

–  две фотокниги 20/20 см. с 20 страници + 30 снимки 10/15 см. 

 

Пакет +150 ви дава възможност на специална цена от 150 лв. да изберете между: 

–  фотокнига 20/20 см. с 30 страници + 250 снимки 10/15 см. 

–  фотокнига 30/30 см. с 20 страници + 100 снимки 10/15 см. 

–  фотокнига 30/30 см. с 12 страници + 220 снимки 10/15 см. 

–  две фотокниги 20/20 см. с 20 страници + 160 снимки 10/15 см. 

–  три фотокниги 20/20 см. с 20 страници + 50 снимки 10/15 см. 

 

Пакет +200 ви дава възможност на специална цена от 200 лв. да изберете между: 

–  две фотокниги 20/20 см. с 20 страници + фотокнига 30/30 см. и 20 страници 

–  фотокнига 30/30 см. с 20 страници + 100 снимки 10/15 см. 

–  фотокнига 30/30 см. с 12 страници + 220 снимки 10/15 см. 

–  фотокнига 30/30 см. с 40 страници 

Издаване на готовият продукт се получава в срок от 4 р.с след сватбеният ден 
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За експресна обработка (до 14 работни дни) на заснетия материал се доплащат +30% 

Максималния брой страници за всички формати е 40 страници. Страниците са твърди. 

 

 

Размер на 

фотокнигата в 

см. 

Брой страници Цена 

20х20 12 40 лв. 

20х20 20 50 лв. 

20х20 30 70 лв. 

20х20 40 90 лв. 

20х20 
две допълнителни 

страници 
4 лв. 

30х20 12 60 лв. 

30х20 20 80 лв. 

30х20 30 120 лв. 

30х20 40 150 лв. 

30х20 
две допълнителни 

страници 
10 лв. 

30х30 12 80 лв. 

30х30 20 120 лв. 

30х30 40 220 лв. 

30х30 
две допълнителни 

страници 
15 лв. 


