
Magic Selfie

Нашата страст е да 
създаваме невероятни 

спомени 



Какво е 
Магическо 

Огледало и как 
работи?

„Магическото Огледало“ е нов вид фотобудка, която е „скрита“ зад 
истинско огледало и е с интерактивна технология с докосване на 
екрана. 

Със сигурност гостите Ви ще усетят магията на Огледалото и ще се 
забавляват на 100 %. 

Как работи?

• Гостите могат да се видят в цял ръст в огледалото;

• Анимациите „играят“, за да могат да насочат гостите Ви към 
екрана, а освен това Огледалото „подканя“ гостите Ви със 
звукови сигнали (на английски език);

• След заемане на желаната поза следва снимка, преди тя да бъде 
одобрена и принтирана, може да се подпише или да се остави 
послание, а също така да се добавят и имотикони. 

• Има възможност за персонализация на снимките, което ги 
прави и идеален подарък за спомен;

• След одобрение на снимката я получавате в ръцете си на 
хартиен носител за по – малко от 15 секунди.



Защо  да 
изберете 

Магическо 
Огледало?

Представете как Вашите гости пристигат на 
събитието и ги „посреща“ голямо Огледало с цветни 

анимации и гласови покани, които ги канят да се 
влязат в света на магическото и интерактивно 

„селфи“ изживяване, от което ще могат да си вземат 
снимка за спомен.

Ако искате да добавите малко блясък и забавление 
към Вашето събитие  (сватба, рожден ден,  фирмено 

парти и др.) се свържете с нас, за да запазите 
Огледалото за Вашето мероприятие.



1. Офисът ни се намира в гр. София. За 
събития извън гр. София се заплаща 
транспортна такса и нощувка. 

Транспортна такса - 0.40 ст./км..

Нощувка (ако се наложи) – 50 лв. или 
подсигурена от клиента.

2. Датата се счита за запазена след 
подписване на договор и заплащане на 
капаро в размер на 40% от сумата на 
пакета.

3. Заплащането се извършва по банков 
път или лично.

4. Технически изисквания:

• Желателно пространство – 3х3;

• Електричество;

• Подсигуряване достъп до мястото на 
събитието минимум час преди него – за 
монтаж и подготовка;

• В случай, че желаете да се постави лого, 
то трябва да се предостави от Вас във 
формат: .png или фон, който да е във 
формат .jpeg, с размери: 2592 височина 
и 1728 ширина на 72 точки на инч;

• Безжична интернет връзка (желателно).

Общи условия



Пакет “Small”

400 лв.

1. Време за наем – 2 часа;
2. Снимки на хартиен носител – 70 бр.;
3. Неограничен брой дигитални снимки;
4. Технически специалист;
6. Сива рамка на огледалото;
7. Без фото рамка на снимките или с бяла 
такава. 



Пакет “Gold”

570 лв.

1. Време за наем – 3 часа;
2. Снимки на хартиен носител – 150 бр.;
3. Неограничен брой дигитални снимки;
4. Tехнически специалист;
5. Хостеса;
6. Сива рамка на огледалото;
7. Без фото рамка / бяла / по избор;
8. Забавни реквизити;
9. Код за споделяне на снимките в социалните 
мрежи;
10. Ваучер са 10% намаление от цената за 
декорация на Ваше събитие от агенция “Angeli
D’Amore”.
11. Книга за гости / фото албум.



Пакет ”Selfie”

770 лв.

1. Време за наем – 3 часа и половина;
2. Снимки на хартиен носител – 350 бр.;
3. Неограничен брой дигитални снимки;
4. Технически специалист;
5. Хостеса;
6. Сива рамка на огледалото;
7. Без фото рамка / бяла / по избор;
8. Забавни реквизити;
9. Код за споделяне на снимките в социалните 
мрежи;
10. Ваучер са 10% намаление от цената за 
декорация на Ваше събитие от агенция “Angeli
D’Amore”.
11. Книга за гости/фото албум.
12. Персонализиране на фото рамката, с 
добавяне на име/дата/послание/лого
13. Музикално озвучение.



Пакет 
”VIP Selfie”

1090 лв. 1. Време за наем – 4 часа;
2. Снимки на хартиен носител – неограничен;
3. Неограничен брой дигитални снимки;
4. Tехнически специалист;
5. Хостеса;
6. Рамка на огледалото - сива или „Холивуд“ ;
7. Без фото рамка / бяла / по избор;
8. Забавни реквизити;
9. Код за споделяне на снимките в социалните 
мрежи;
10. Ваучер са 30% намаление от цената за 
организация и/или координация на Ваше 
събитие от агенция “Angeli D’Amore”.
11. Ваучер са 10% намаление от цената за 
декорация на Ваше събитие от агенция “Angeli
D’Amore”.
12. Книга за гости.
13. Персонализиране на фото рамката, с 
добавяне на име/дата/послание/лого
14. Музикално озвучение.
15. Червено килимче;
16. Ограничители.



Пакет ”Special 
Wedding & Event”

За всички клиенти на агенция "Angeli D'Amore", 
които наемат агенцията за организация и/или 
декорация на своето събитие и стойността на 
пакета е 2 000 лв. за гр. София и 2 500 лв. за 
останалите населени места, ние ще 
предоставим Магическото огледало с пакет 
"Икономичен" безплатно + 3 допълнителни 
екстри по избор.

Пакет ”Corporate”

Пакета е по договаряне - според броя снимки, 
часовете за наем, желаните допълнение и др.



1. Overtime, всеки следващ час над определения в 
пакета –100 лв./час;
2. Допълнителни снимки, над договорените:

- между 1 и 19 - 5 лв./брой;
- между 10 и 39 - 4 лв./брой;
- между 40 и 59 - 3 лв./брой

- между 60 и 79 - 2 лв. /брой;
- между 80 и 99 - 1 лв./борй
- над 100 бр. - 0.90 лв./брой

3. Рамка "Холивуд" - 70 лв.
4. Забавни реквизити - между 20 лв. и 70 лв.
5. Персонализиране на фото рамката - 10 лв.
6. Фото рамка на снимките  - 5 лв.
7. Фото рамка на снимките+персонализация - 12 
лв.
8. Споделяне в социалните мрежи чрез код - 20 лв.
9. Светещ червен килим - 30 лв.
10. Ограничители - 20 лв.
11. Възможност за изработване на фон за снимките –
цената зависиот изборана фон;
12. Възможност за декорация на сивата рамка –
цената зависиотвидана декорацията
13. Книга за гости –50 лв.

Допълнителни услуги



Контакти

Йоанна Ортова – Стефанова

Телефон: +359 876 25 23 45

E-mail:
magicselfie19@gmail.com

Facebook page:
@magicselfiebg

https://www.facebook.com/magicselfiebg/

mailto:magicselfie19@gmail.com
https://www.facebook.com/magicselfiebg/

