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Ценоразпис 
Всички цени са без включен ДДС 

 

Текст и публикации 
• Текст за публикация в социалните мрежи на български - 4лв. 

• Текст за публикация в социалните мрежи на английски - 6лв. 

 

• Блог статия на български език 

o 500 думи - 25лв. 

o 800 думи - 35лв. 

o 1000 думи - 40лв. 

 

• Блог статия на английски език 

o 500 думи - 35лв. 

o 800 думи - 45лв. 

o 1000 думи - 50лв. 

 

• Оптимизация с конкретни ключови думи и вътрешни линкове - 5лв. 

Добавка към статията. 

 

• Субтитри  

Услугата включва набор на текста от оригиналното видео, превод, 

синхронизация и предаване на завършен файл в необходимия за клиента 

формат.  

 

o Български - 10лв./мин. 

o Английски към Български - 12лв./мин. 

o Български към Английски - 14лв./мин. 

o Испански към Български - 16лв./мин. 

o Български към Испански - 18лв./мин. 

o Гръцки към Български- 16лв./мин. 

o Български към Гръцки - 18лв./мин. 

o Немски към Български - 18лв./мин. 

o Български към Немски - 20лв./мин. 

 

o Вграждане на субтитри директно във видеофайл - 6лв./мин 

 

• Оформяне на изображение за пост/стори - от снимка на продукта + 

информация - 6лв. 

• Публикация в социална мрежа - 1,50лв./бр. 

• Създаване на нов продукт в уебсайт/Фейсбук магазин с предоставена от 

клиента информация - 1,50лв. 

• Комуникация с клиенти на бизнеса и отговаряне на коментари - 15-30лв./ден 

 

Почасова работа 
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Задачи, които можем да свършим и не са описани, като при голям обем можем 

да намалим цената. 

 

o Креативни задачи - 50лв/час 

Пример: “Трябва ми това изображение изрязано в пропорции 9:16, резолюция 

1080х1920 + да се премахне фонът и да му се добави това лого и този текст за реклама, 

която ще правим”. 

 

o Механични задачи - 25лв/час 

Пример: “Създайте в сайта ни Alt Text на всички продуктови изображения, наблягайки 

на ключови думи X,Y,Z”. 

  

Видео услуги 
• Хоризонтално или Вертикално видео от статични снимки по създаден 

шаблон 15 секунди (стори за Instagram, Facebook и YouTube) - 9,00лв. 

• Създаване на персонализиран темплейт/шаблон за хоризонтални и/или 

вертикални видеа - 60лв.-120лв. 

• Видео 16:9 Full HD 1080p за YouTube/Facebook до 10мин. - 120лв. - 

160лв./видео 

• Видео 16:9 Full HD 1080p за YouTube/Facebook с 2 камери до 10мин. - 140лв. - 

180лв./видео 

• Интро за YouTube канал - 140лв. 

• Конфигурация и оптимизация на видео в YouTube - 20лв./видео 

• Адаптиране на видео съдържание от хоризонтално към вертикално или 

обратно - 5лв./видео без значение продължителността на видеото. 

• Voice-over на български - 12лв./мин. 

*Включва запис, обработка и синхронизация с видео.  

*Не включва хонорари за актьор/и 

• Промоционално видео за бизнес: От  499лв. до 1599лв. В определени ситуации 

цената може да варира. Научи повече 

• Видео реклама за продукт: От 499лв. до 1899лв. В определени ситуации 

цената може да варира. Научи повече 

 

Фотографски услуги 
• Бизнес фотография/фотосесия: От 499лв. до 1399лв. Научи повече 

• Бизнес фотография/фотосесия за предприемачи: От 399лв. до 1199лв. Научи 

повече 

• Фотография на бизнес събитие: От 399лв. до 1799лв. Научи повече 

• Виртуална разходка: От 349лв. до 1399лв. Научи повече 

• Снимков материал на дребно: 5лв./използваема снимка (заснемане + обработка) 

• Почасово заснемане: 120лв./час 
 

Други услуги 
• Бизнес консултация с клиент - 50лв./час 
• Развитие на дългосрочна стратегия за видео маркетинг - 149лв. като част от 

дългосрочен проект, включващ създаване на съдържание или от 299лв. до 

899лв. като независима услуга Научи повече 

https://www.flashgate.co/promocionalno-video-za-biznes
https://www.flashgate.co/video-reklama-za-produkt
https://www.flashgate.co/biznes-pres-kit
https://www.flashgate.co/lichen-biznes-profil
https://www.flashgate.co/lichen-biznes-profil
https://www.flashgate.co/biznes-sabitia-i-teambuilding
https://www.flashgate.co/360-virtual-tour
https://www.flashgate.co/razvitie-na-dalgosrochna-strategiq
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• On Page SEO - 25лв./час 
• Off Page SEO - 35лв./час 

 

Във Ваш интерес е да знаете, че: 
 

• Минимален пакет: За съжаление не сме в състояние да обслужим клиенти с 

месечен пакет на стойност под 400лв. Или клиенти за еднократна услуга под 

50лв. 

• Транспортни разходи: Когато локацията е на повече от 50км., се добавят 

транспортни разходи към крайната цена 0,25лв./км., като дистанцията се 

изчислява чрез Google Maps. В случай че клиентът осигури транспорт, тези 

разходи отпадат. 

• Нощувки: В зависимост от дистанцията и часа на започване/приключване на 

ангажимента, при необходимост следва клиентът да осигури нощувка за негова 

сметка. 

• Намаления: Намаления на цените се предлагат при значителен обем от работа 

за еднократна услуга. 

• При отхвърляне на бизнес предложение или нелогична причина за настояване 

намаляне на крайната цена на офертата, то тя се покачва с 10%. 

• ДДС и фактуриране: Обичаме да плащаме данъци, защото искаме да 

шофираме по качествени пътни настилки и децата ни да израснат в една по-

хубава България. Към посочените цени се добавя ДДС и се предоставя фактура 

без изключения, включително за приятели и приятели на приятели. 

• Допълнителни условия за сътрудничество: Не можем да се ангажираме с 

клиенти, чиито бизнес представлява или включва: 

o Неетични дейности и методи 

o Нелегални дейности и методи 

o Подвеждащи дейности и стратегии (кредити, казина, лотария и т.н.) 

o Явни психологически или физически зависимости 

• Лиценз: Всички продукции, включващи платени материали, като: шрифтове, 

музика, темплейти и т.н. са включени в цената на всяка услуга, като 

разполагаме с лиценз за всяка една част. 

• Менажиране: 25% от общата цена се добавя към всички услуги и създадени от 

нас или клиента пакети. 

• Валидност: Всяка персонална оферта е валидна в срок от 7 календарни дни 

след изпращането ѝ. 
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