Тел.: 044 410 644
GSM: 0888 715 203
0888 498 606
www.albus-bg.com
* сервиз на компютри

* изготвяне на web страници

* обучение

*видеозаснемане с дрон

Заснемане на събития и обекти
с професионален дрон
В случай, че ни наемете да снимаме за Вас, всички снимки и видео
материали, които бъдат заснети по време на снимките
(оригиналния материал) са ваши.
Цена за един час - 250 лв.
Цена за цял снимачен ден - 1200 лв.
*Доплащат се пътни разходи, ако обекта е отдалечен на повече от
10 км. от Сливен, на цена 0,20 ст. / км.
*Ако обекта е отдалечен на повече от 50 км. от Сливен, цената е
винаги за цял снимачен ден + пътните разходи.

Видео монтаж
При всички варианти по-горе, крайните продукти са готовите
снимки или "суровият" видео материал от камерата.
Ако искате да бъде изработен филм, ние можем да помогнем, като
съберем видео файлове и снимки (може и ваши), музика, ефекти,
текст и ги съчетаем.
Цена: 490 лв. до 5 минути.
Включва до една безплатна редакция след преглед.
Всяка следваща редакция - 50 лв.
Над 5 минути - по договаряне според случая.

Закупуване на вече заснети кадри
Цените по-долу са валидни в случай, че искате да закупите вече
заснети от нас кадри.
Ако ни наемете да снимаме за Вас, всички кадри са автоматично
Ваши.
*Цените са за право на употреба, като запазваме авторското право.

Цени за закупуване на кадри:
1 кадър - 20 лв.
Намаление за по-големи количества:
Над 250 кадъра - 6 лв на кадър
200 до 249 кадъра - 7 лв. на кадър
150 до 199 кадъра - 8 лв. на кадър
100 до 149 кадъра - 9 лв. на кадър
50 до 99 кадъра - 10 лв. на кадър

Цени за закупуване на видео материал:
200 лв. за 1 минута.
Може да се събере от различни видеоклипове, като всяко парче не
може да е по-кратко от 10 секунди (не повече от 6 различни файла за
една минута).

За контакт:
инж. Иван Добрев
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www.albus-bg.com

Използвана техника:
DJI MAVIC PRO COMBO
Видеото се заснема в: Ultra HD или Full HD формат.
Снимките са с резолюция: 3000x4000 dpi.

