Колекция “Уикенд“ Гого&
Гого&Ева
ЕваКехайов
Кехайов - Фотографи

ЗДРАВЕЙТЕ! Искаме да уловим за вас моментите на щастие и блаженство, да ви върнем обратно към онези
безценни моменти, които си струва да запазим за цял живот.
Искаме да го направим със стил. Благодарим ви че обмисляте да доверите на нас толкова важна задача. Чувстваме се
щастливи, че можем да наричаме това наша работа.
На следващите страници ще намерите:

Информация

Колекция “Уикенд”

Споразумение

Информация:
•

БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ

•

АРТИСТИЧНО ФОТОГРАФСКО ЗАСНЕМАНЕ

•

ВТОРИ ФОТОГРАФ

Една среща на по чаша питие, която не ви ангажира с наемане
наемане на услуга. В приятелски разговор
ще получите консултация, как най-добре да си организирате времето, за да получите най-добри сватбени снимки на най-добра цена, ще видите мостра
на фото-книга. След това сме на разположение по
скайп, е-мейл или телефон.
Ще получите естетско репортажно заснемане на всичко, което се случва (до 8 часа) и креативни портрети по време на едночасова фото сесия
в сватбения ден. Гого Кехайов има редица престижни награди за репортажна фотография на найвисоко ниво, първо място в конкурс за най-добра
сватбена фотография на есенния форум на професионалните сватбени фотографи в компанията на най-добрите
в България в този бранш. След това бяхме отличени с различни престижни международни награди в най-аворитетните международни организации (WPJA, ISPWP, Fearless Photographers).
Използването на втори фотограф обогатява значително
фотоисторията и придава „филмово„ внушение.
Вторият фотограф позволява заснемането на нестандартни и необичайни гледни точки по време на
събитията, докато единия фотограф заснема „задължителната“ част, другият е освободен да бъде
много по-креативен. Например докато единият фотограф снима младоженците на церемонията, другият внимава и улавя реакциите на роднините и гостите. Двамата могат да снимат на две различни места, паралелно случващи
се неща. Например вторият фотограф снима подготовката при
младоженеца, докато първият снима подготовката при булката

•

ФОТО - КНИГА

Ще получите красива луксозна фото-книга с
Ако добавите експресна селекция, до 6 работ- твърди страници и корици с изчистен, минималисни дни след последния снимачен ден ще получите 70-100 тичен дизайн с размери 25х25 см. или 30х30 см и
снимки от най-интересните моменти от сват30 страници, които позволяват да сложим голяма
бата и сесиите. Тази селекция. ще получи
снимка 50х25 см или 60х30 см на две страници.
по-задълбочена обработка и ретуш, където
При желание от ваша страна, има допълнителна
е необходимо. Така Вие ще имате непосредопция да увеличим броя на страниците и да добаствено след сватбата красиви, художествени
вим малки фотокниги 15х15 за подаръци.
снимки за споделяне. По този начин, ще можете да изчакате спокойно да се погрижим за
ДРОН В СВАТБЕНИЯ ДЕН
перфектната визия на всичките останали снимки. В добавЗаснемането с дрон в сватбения ден Ви осигурява още
ка, като подарък, ще получите слайдшоу със селекцията. една, нетрадиционна гледна точка и добавя много
“ефектност” на фоторазказа.
С дрон можем заснемем по неповторим начин ло•
ФОТО - АСИСТЕНТ
кацията на сватбата, когато е на красиво място, да
Работата с фото - асистент ще ви осигури повече възможнос- имаме нестандартна гледна точка на церемонията,
ти. Ще можем да използваме повече осветление за фото-сесии- ако е на открито, и да добавим няколко “различни”
те, което ще осигури много по-впечатляваща визия
кадъра от фотосесията.
на фотографиите. Наличието на фото - асистент ще
освободи фотографа от настройване на светлини,
носене на оборудване, което означава че той ще
има повече време да снима и да хване повече красиви моменти за вас. В зависимост от натовареността на вашето събитие може да е наложително
използването на асистент.

•

ЕКСПРЕСНА СЕЛЕКЦИЯ

•

ФОТО - СЕСИЯ В ОТДЕЛЕН ДЕН

Позволява да реализираме по-оригинални концепции. Можем да отидем на интересно, по-отдалечено място.
В деня на сватбата често няма много време, защото графикът е натоварен. При сесия в отделен ден,
разполагаме с достатъчно време, за да потърсим
хубавите снимки, без да бързаме. Най-важното можем да използваме най - красивата естествена
светлина около залез/изгрев!
- ПРЕД-СВАТБЕНА - Снимките от фото сесията можете да
използвате за сватбени покани, книга за пожелания, подарък за
• ГАЛЕРИЯ И ФЛАШ В КРАСИВА КУТИЯ
гостите, да се запознаете с нашия стил на работа и да бъдете
До 50 работни дни, вашите фотографии ще са готови спокойни за снимките по време на сватбата. При пред-сватбеза предаване в галерия с линк за сваляне. При
ната сесия можем да използваме тестовите грим и прическа.
някои колекции е включена красива дървена
- СЛЕД-СВАТБЕНА - Можем да направим по-смели снимки
кутия с флаш памет. Предаваме снимките в два
без да се притесняваме за сватбеното облекло, например да се
размера - намалени за уеб публикации и фейсбук
потопим в морето , или да да се разходим във високите треви на ня(с малък воден знак) и големи за разпечатка (без
кое поле, където ще направим много красиви и необичайни снимводен знак в резолюция 4000px).
4000px). Освен тях ще
ки. Това е т.нар.жанр в сватбената фотография „Trash the dress“.
получите селекция с най-интересните снимки.

Колекция Уикенд:
Уикенд

Колекция „Уикенд“
3 900 лв.
лв.

Гого + втори фотограф (Неограничено покритие на сватбения ден)

има

събития, които вдъхновяват. Винаги сме искали да се посветим
изцяло на такива. Замислихме се как
можем да отдадем цялата енергия и
време, която то заслужава. Така създадохме колекция „Уикенд“. Два или
три дни, в които изцяло сме на ваше
разположение, за да можем да уловим
емоциите, атмосферата, моментите,
които си залужава да се запомнят цял
живот.

Вечеря за посрещане на гостите (преди сватбения ден)

Сесия в деня след сватбата

Експресна селекция

Луксозна фотокнига 30 х 30 см с кожена корица

Галерия + линк за сваляне на снимките

Красива кутия с флаш памет

Споразумение:
1.

2.

3.

4.

5.

РЕЗЕРВАЦИЯ И ПЛАЩАНЕ

вид, чисто физиологически, след 12-тия час (обикновенно напълно достатъчни), не можем да поддържаме нивото на фокус
и креативност необходими за качествено заснемане. В някои
от моментите снимат и двамата фотографи, в други моменти
се редуват, а в част от моментите само единия (по преценка
на основния фотограф). Снимките продължават с по-малка
интензивност (само при интересни, незаснети досега моменти) след последния ритуал.
√Трети ден Ангажиментът в третия ден започва не по-рано от
7 часа след прикючване на ангажимента от сватбения ден.
Когато са осигурени 2 нощувки, ангажиментът приключва на
3-тия ден в 16 часа или по-рано според крайния час за освобождаване на стаите в локацията. При приключване на снимките в третия ден след 20:00 часа си запазваме правото да
изискаме 3-та нощувка.

Резервацията на дата става след заплащане на аванс от
500лв. При постъпили две или повече запитвания за една и
съща дата, ангажимент се поема към клиента, който пръв е
платил капаро, без значение от реда на постъпване на запитванията. Окончателното плащане следва да стане в деня на
сватбата (предния или следващ ден).
ПОЛУЧАВАТЕ

√Галерия и линк за сваляне.
сваляне.
√Флаш памет в красива дървена кутия.
√Брой кадри за целия ангажимент – без ограничение, според
интензивността на протичането на събития, ритуали, танци.
Предвид широкия диапазон от варианти за протичане на събитието не се обвързваме с минимален брой кадри. Предаваме в JPG - формат, обработени от ROW формат) в два размера
- намалени за уеб (с малък воден знак) и големи за разпечатка
(без воден знак в резолюция 4000px).
√Експресна селекция от прибл. 100 обработени кадъра от найинтересните моменти.
√Слайдшоу с избраните кадри.
√Фото книга 60х30 в разгънато състояние (до 30 стр.).
*Допълнителни Фото книги и флаш сетове, могат да бъдат
обект на допълнителна уговорка.
*Съхраняваме вашите снимки в срок от 6 месеца след предаването.

6.

СРОКОВЕ

√Eкспресна селекция - до 7 работни дни след последния снимачен ден ще получите селекция от 70-150 снимки от най-интересните моменти от сватбата и сесиите.
√Всички снимки - до 50 работни дни от датата на окончателното плащане (от деня на сватбата нататък) ще са готови за
предаване с линк и галерия. (За събитията снимани август и
септември, би могло да има известно увеличение на сроковете за предаване, предвид натрупването на много проекти и
запазване на качеството на обработка)
*Изключения в сроковете се прилагат когато за изготвянето,
доставянето и поддръжката на продукцията се използват
трети лица (издатели, доставчици, интернет, пощенски и куриерски услуги и др.) и забавянето, или липсата на услуга, е по
тяхна вина.

7.

8.

ФОТО КНИГА

√Започваме работа по проекта след като ви изпратим всички
снимки.
√Книгата ще е готова за изпращане 10 работни дни след като
сте одобрили проекта за печат.
ЧАСОВЕ ПОКРИТИЕ В РАЗЛИЧНИТЕ ДНИ

√Първи ден Пристигаме 15:00 часа на първия ден от ангажимента или от началния час за настаняване в локацията, когато той е по-късен от 14:00 часа. В този ден можем да снимаме
rehearsal dinner или ефектно заснемане на детайлите (рокля,
халки, обувки, аксесоари). Локацията (и с дрон, ако има условия)
√Сватбен ден Въпреки, че снимаме неограничено
неограничено,, имайте пред-

9.

ПРИ ТРАНСПОРТНИ И ДРУГИ РАЗХОДИ

√Транспортни разходи (Ако събитието е на повече от 100км от
София) предлагаме цени от 35 ст. на километър.
√ Куверт Ще ви помолим да осигурите на фотографския екип
за сватбената вечер (вегетарианци
(вегетарианци сме :)) или свободен час
да си осигурим храна.
√Нощувки 2 нощувки за фотографския екип в локацията, където се провежда сватбата. При приключване на снимките в
третия ден след 20:00 часа си запазваме правото да изискаме
3-та нощувка. (Обикновенно ние си правим резервация като я
добавяме в цената сумата обикновенно е между 80-150лв. на
вечер в зависимост от локацията, изключение е , когато сватбата е в затворен комплекс,)
√При възникване на допълнителни транспортни, разходи по
настаняване, паркиране, куриерски разходи в процеса на заснемането и предаването на снимковия материал, те се поемат
от възложителите.
ЛОКАЦИИ И СНИМАЧНО ВРЕМЕ

Възложителите имат ангажимент да изберат и подсигурят
местата за снимане и техния достъп, както и поне един час
снимачно време за фото сесия. С оглед на това да можем да
Ви осигурим нивото на фотография, което виждате в нашето
портфолио.
НАШИЯТ СТИЛ

Моля ви, преди да решите, че ние сме вашите фотографи,
да разгледате нашите снимки. Ние имаме специфичен стил,
ориентиран към по-художествено отразяване на околния
свят. Ние чувстваме и харесваме да отразяваме нещата така,
че да изглеждат по-светли, по-топли и по-пастелни, от колкото
контрастни, дори понякога добавяме допълнително зърно за
по-картинен или пък лек „винтидж“ ефект. Така чувстваме, че
трябва да предаваме позитивните емоции от сватбения ден.
Обичаме естествена визия и откраднати моменти и емоции, а
не изкуствено изглеждащи пози. Моля ви още веднъж, разгледайте нашето портфолио (защото нещата, които ще получите,
ще бъдат в същия стил) и ни потърсете ако харесвате нашия
специфичен подход, а не просто защото някой ви е казал или
сте прочели някъде, че сме много добри - това е субективно,
особенно в изкуството.
АВТОРСКИ ПРАВА

Гого Кехайов запазва правото да използва фото и видео
материали за рекламни цели. В случай, че възложителят изиска Гого Кехайов да се откаже от авторско право, Гого Кехайов има право, да не поеме ангажимент или право да получи
компенсация в размер на 50% от цената на фото заснемането.
10.

БЛАГОДАРЯ ВИ

Благодаря ви, че обмисляте да поверите на нас заснемането на
вашия толкова специален ден
11.

СПОРАЗУМЕНИЕ

12.

КОНТАКТИ:

С ангажирането на Гого Кехайов и / или фотоекип, възложителя се съгласява с точките в настоящия договор.

Моля, ако имате въпроси, с удоволствие ще ви отговорим:
e-mails:
mobile:
website:
FB:

gogo@kehayov.com;

eva@kehayov.com
+359 885 944 450
www.kehayov.com
www.facebook.com/gogo.kehayov.photography

Днес:..........................

Георги Кехайов и ...............................................................
се споразумяха за заснемане на сватбен уикенд+.
с дати:..............................................................
Доп. поръчки:.............................................................................................
Доп. разходи:.............................................................................................
Получени: ....................................................................................................

Георги Кехайов

