
 
 

Предложение 
видео-заснемане и пост-продукция 

 
Lino Workhouse е създаден от Велин Балийски- Лино и има проекти за: 
 
Club S1 с представителите за България на: Audi, BMW, Volkswagen, Porsche, Opel, 
Hyundai, Nissan, SEAT, Peugeot, Mazda, Alfa Romeo, Jaguar, Citroën и Ford. 
 
Реализирани рекламни кампании за 
хирург Д-р Николай Георгиев, 
Este Derm Clinic на Д-р Дончо Етугов, 
Lidera Group на основател и собственик Цветелина Маймарова, 
Venus Concept централна и източна Европа с 
търговски и маркетинг директор Милен Ацов.  
 
Режисура, телевизионно заснемане, монтаж и озвучаване на Национални Конкурси 
"Мини Мис и Мини Мистър", Фестивали "Малки Големи Таланти" и други 
интерактивни образователни спектакли с актрисата Илиана Балийска. 
 
Множество успешни проекти, водени от Цвета Балийска с Playback Theatre "Here and 
Now", Сдружение Творци, "Фестивал на авторския театър"- ФАТ, European Playback 
Theatre Gathering,Театър и Академия Драмеди и Playback театър "Тук и сега". 
 
Дългогодишен партньор с агенция за събития Enter Еvent- проетки с JYSK, MM 
Solutions, Polycomp и други. 
 
Над 300 епизода на предаването Код Спорт 
с продуцент и водещ Краси Минев. 
 
Видео проекти за списание твоят БИЗНЕС. 
 
Работа с популярните личности: 
Мария Илиева, Диляна Попова, Кристина Димитрова, Максим Бехар 
и много други. 
 
Готовият клип е предназначен за визуална комуникация с вашите клиенти и 
партньори за: интернет- социални мрежи, сайтове, телевизионна реклама, изложения, 
тематични събития, автореклама във вашия офис, търговски обекти и други. 

 



 

Цени: 
 

Пакет 1 „Старт”:  
399 лева (с ддс) 

Видео до 1 минута включва: 
- Детайлно заснемане до 3 часа. 
- Аудио запис с един микрофон брошка (ако проектът го изисква). 
- Покрити права на музика в търсения стил на видеото. 
- Монтаж на заснетото видео + интро и аутро клипове с логото ви. 
- Предаване на напълно готов продукт до 15 дни от датата на снимачния 
ден. 
 

Пакет 2 „Основен” :  
599 лева (с ддс) 

Видео до 5 минути включва: 
- Детайлно заснемане до 5 часа + работа с 
видео стабилизатор (ако проектът го изисква). 
- Аудио запис с два микрофона брошка (ако проектът го изисква). 
- Покрити права на музика в търсения стил на видеото. 
- Монтаж на заснетото видео + интро и аутро клипове с логото ви (ако 
имате такова). 
- Предаване на напълно готов продукт до 10 дни от датата на снимачния 
ден. 
 

Пакет 3 „Пълен”:  
799 лева (с ддс) 

Видео до 10 минути включва: 
- Детайлно заснемане до 8 часа + работа с 
видео стабилизатор (ако проектът го изисква). 
- Аудио запис с два микрофона брошка (ако проектът го изисква). 
- Покрити права на музика в търсения стил на видеото 
+ sound design. 
- Монтаж на заснетото видео + интро и аутро клипове с логото ви (ако 
имате такова) + допълнителен графичен пакет: ефекти (video overlay 
effects), графики с допълнителна информация, изписване на имена с 
плочки и други (ако проектът го изисква). 
- Заснемане с видео- дрон на ключови кадри от видеото. 
- Предаване на напълно готов продукт до 7 дни от датата на снимачния 
ден. 



Имате право на 3 корекции в рамките на една седмица от 
предаването на напълно монтираното видео. 

 
Допълнителни възможности: 

- Субтитри (на български или английски) 49 лева на 30 секунди. 
- Допълнителни версии на видеото: промо, тийзър, 
Facebook, Instagram Reels, Instagram Story, TikTok и други до 1                 
минута- 249 лева. 
- Цена за допълнителен снимачен час на терен- 99 лева. 
- Допълнителен снимачен ден до 3 часа- 299 лева. 
- Професионален запис на глас (voice-over) до 5 минути- 149 лева. 
- Видео над 10 минути по договаряне. 
- При 3 ангажимента в рамките на 3 месеца 10% отстъпка от цената. 
- Комбинации на възможности от пакетите- по договаряне. 
- И други- договаряне спрямо проекта. 

 
Цените са с ДДС, за град София, без осигурена снимачна локация. 
Цените са без транспорт и нощувка в случай, че проектът го 
предполага. 

 
Запазено право на корекции 

в предлаганите възможности и цени спрямо проекта. 
 

Можете да се запознаете с някои от проектите, които съм създал на този 
линк: https://vimeo.com/699552146 
 
Телефон за контакт: 0887-274-229 
Email: linoworkhouse@gmail.com 

Велин Балийски-  
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Целите на видеото? 
 

Какъв искате да бъде фокусът видеото? 
За представяне на бизнеса извън фирмата? 
За набиране на кадри? 
За представяне на конкретен продукт? 
За отзиви от събитие?  
За отразяване, реклама на събитие? 
За уъркшоп, лидершип, коучинг, тренинги? 
 

Какъв искате да бъде стилът на видеото? 
Стил 1. 
Клип на заснетите кадри- върху подходяща музика. 
Подходящ за къси формати. 
 
Стил 2. 
Клип на заснетите кадри- върху подходяща музика.  
Войс-овър (глас зад кадър) под цялото или част от видеото. 
Подходящ за къси формати. 
 
Стил 3. 
Анонс какво ни предстои да видим.  
Кадри от събитието върху музика (клип). 
Възможност за добавяне на реплики в различни части от клипа. 
Анонс за финал. 
Подходящ за формати до 5 минути. 
 
Стил 4. 
Анонс представяне. 
Клип- тийзър до 30 секунди. 
Интервю (интервюта) с две камери (без скокове в монтажа). 
Интервю (интервюта) с покритие от отделно заснети кадри. 
Клип- финал до 30 секунди. 
Анонс финал. 
Подходящ за формати от 5 до 10 минути. 
 
Стил 5. 
Друг стил спрямо проекта. 



 

С каква дължина искате да бъде видеото? 

 
До 1 минута 
Подходящо за реклами, промо, тийзър, Facebook, 
 Instagram Reels, Instagram Story, TikTok и други. 
 
До 5 минути 
Подходящо за отразяване на събитие, представяне на бизнес, 
кратки интервюта и други. 
 
До 10 минути 
Подходящо за отразяване на събитие с повече елементи, представяне на 
бизнес с повече елементи, по-дълги интервюта и други. 
 
Над 10 минути 
Подходящо за презентации, уъркшоп, лидершип, коучинг, тренинги. 
Късометражно кино и други. 
 

Начин на заснемане? 
 

Заснемане със статив 
Подходящо за интервюта- предимно за статични кадри. 
 
Заснемане с видео стабилизатор 
Подходящо за отразяване на събитие- създава динамика и бързо 
покриване на повече елементи при заснемането с плавни движения. 
 
Заснемане с видео дрон 
Подходящо за снимки на открито, добавя различни гледни точки. 
Вдига стойността на крайния продукт. 
 

 
 
 
 
 
 
 



Постпродукция 
 

Монтаж 
По-динамичен или по-статичен? 
Има голяма връзка с музиката и емоцията на видеото. 
 
Субтитри 
Подходящо във всеки случай, когато искаме да стигнем до повече хора 
(със субтитри на английски) или, когато искаме видеото да е разбираемо 
без звук. 
 
Графични елементи, изписване на имена 
Подходящо в случай, че искаме хората да не се представят лично с 
имената си, длъжности и позиции. Възможност за поставяне на лога. 
 
Допълнителна версия на видеото? 
В случай, че искаме къса версия на дългото ни видео- подходящо за 

Facebook, Instagram Reels, Instagram Story, TikTok и други 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Можете да се запознаете с някои от проектите, които съм създал на този 
линк: https://vimeo.com/699552146 
 
Телефон за контакт: 0887-274-229 
Email: linoworkhouse@gmail.com 

Велин Балийски-  
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