
ФИРМЕН КАТАЛОГ  2016 



 

ОРГАНИЗАЦИЯ И КООРДИНАЦИЯ НА СЪБИТИЕТО 

 

 Цена:  300 лв. – 600 лв. (в зависимост от услугите, включени в 
пакета) 

 

Част от услугите, които предлагаме може да видите тук: услуги 

http://zvezdenpraznik.com/corporate-events.html


 

МОДЕРАТОР 
Професионален водещ 

 Изготвяне на тематичен сценарий и артистично водене на 
събитието   

 Цена: 300 лв. 



 

ПРОФЕСИОНАЛЕН DJ 

 Наем на професионална апаратура, DJ и озвучаване  
   Цена – 600 лв./ 5 часа; Overtime – 80 лв. / час 
 . Караоке   

Цена – 200 лв./ 2 часа 
 



 

ПРОФЕСИОНАЛЕН ФОТОГРАФ 

  Цена: 800 лв.  
 

Overtime  след полунощ – 50 лв./ час 

 

 Професионално фотозаснемане, цялостно отразяване на 
събитието без ограничение  на броя кадри. 



 

ПРОФЕСИОНАЛНО ВИДЕОЗАСНЕМАНЕ 

Overtime  след полунощ – 50 лв./ час 

 

Цена: 1200 лв. 
 

 

 Видеозаснемане  FULL HD 
 Дрон за видеоснимки от въздуха до 2 часа 



 

МУЗИКАЛНИ ФОРМАЦИИ 

Цена - според техните хонорари 

 Фолклорна програма: професионален фолклорен ансамбъл  
 Жива музика: струнен квартет, трио, класическа китара, фагот, 

саксофон и други формации  
 Атракциони: латино-танци, модерен балет, живи статуи и др. 
 Известни певци, артисти, групи и състави 



 

PR И МЕДИИ 

 Медийно отразяване  на събитието и PR 
 

  Цена: по договаряне 



 

ФОЙЕРВЕРК ШОУ, ПИРОСПЕКТАКЪЛ, ЗАРЯ 

 

 От лицензирана фирма: организацията, документацията, доставката 
и изпълнението се осъществяват според стриктни правила и в 
съблюдаване на строги изисквания. 

Цена - в зависимост от времетраенето, брой истрели, фигури, 
синхронизация с избраната музика и др. 



 

ФИРМЕНИ ПОКАНИ 

Цена: в зависимост от модела 

 Изработване на фирмени покани по дизайнерски проект, с 
фирмено лого и оригинален текст 



 

КЕТЪРИНГ 

Цена: по договраяне  

 Организиране на коктейл, кетъринг за събитието  



 

ФИРМЕНА ТОРТА 

 Изработване на фирмена торта по дизайнерски поект с логото на 
фирмата 

Цена: зависи от модела и големината на тортата 



 

ДЕКОРАЦИЯ И УКРАСА 

 Изготвяне на проект за тематична декорация на събитието: 
построяване на сцена, балони с печат на фирмено лого; светлинни 
решения; декорация с цветя и други материали 

 
Цена: по договаряне 



 

ВОДОСВЕТ 

 Освещаване на нов офис, търговки обект и др. 
 

Цена: 150 лв.  



 

КОКТЕЙЛНИ МАСИ 

 Наем на високи коктейлни маси – тип „щъркел“ в бяло или екрю 

Цена: 15 лв. / бр. 
.  



 

ТАБЕЛКИ С НОМЕРА НА МАСИ 

 Табелки, изработени в различен стил и рамка  

Цена: 2,80 лв./ бр.  
.  



 

ТЕЙБЪЛ КАРТИЧКИ 

 Тейбъл картички с имената на гостите  

Цена:1 лв./ бр.  
.  



 

СВЕЩНИЦИ 

 Свещници с ароматни свещи – различни видове 

Цена: 5 лв.- 18 лв.  
.  



 

ХАНКЕЛИ 

 Многопластови хартиени салфетки в цветовата гама на събитието 

Цена: 30 лв./ пакет от 50 бр.  
.  


