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Продуктова фотография.

Една от най-съществените ни максими е, че храната
трябва да бъде ВИДИМА. И тя, и всичко, което произве-
жда клиентът, трябва да бъде показано по най-забеле-
жителния начин. Защото добрата фотография означава
добри продажби. Без значение дали произвеждате хра-
на, мебели, напитки или трактори, продуктът Ви заслужа-
ва да бъде показан. С гордост. Нали?

For 
JOCKER

For 
BEEF 
BOX

For 
NANI

Video
PRESEN-
TATION

https://www.churkov.bg/portfolio/product-photography-for-joker-coffee/
https://www.churkov.bg/portfolio/product-ps-beef-box/
https://www.churkov.bg/portfolio/divani-nani-product-photography/
https://youtu.be/97ViGui6bYM


Необикновен. Различен. Специ-
ален. 72h in… е фотографски-ими-
джов проект, който изгражда и
разказва Вашия корпоративен 
облик в обществото посредством 
фотография. Един шедьовър, при-
знат от редица компании като “по-
вишаващ доверието” и “изключи-
телно полезен”.

Имидж
фото-

графия.

“Приносът на проекта 
е, че позволи на нас-
тоящите и потенциал-
ни клиенти да се запо- 
знаят отблизо с произ-
водствения процес и 
повиши доверието им 
в бранда.” 

Ирина Иванова - соб-
ственик и управител 
на French Secret Tea

“УНИКАЛЕН!”

 72h in..
French 

Secret Tea

 Video
Presen-
tation

 72h in..
Bonmix

 72h in..
Eurofins

https://www.churkov.bg/portfolio/72h-in-french-secret-tea/
https://youtu.be/hS9VUA9qhi0
https://www.churkov.bg/portfolio/bonmix-72h-in/
https://www.churkov.bg/portfolio/72h-in-eurofins/


Погледът от високо показва винаги две неща - колко наистина
голям си и колко красиво правиш всичко. 
Покажете бизнеса си с гордост. 

Дрон фотография. Drones overall will be more impactful than I think people recognize, 
in positive ways to help society. 
~ Bill Gates



Вашият бизнес произвежда стоки за интериора?
Или пък сте вносител на обзавеждане за баня?
Или притежавате луксозен хотел? Бутиков такъв?
Заслужавате да бъдете видими. По най-добрия 
начин.

За Вашия хотел.

За Вашия дом.

Интериорна
фотография.

 For
Casa Art

 For
Private house

https://www.churkov.bg/portfolio/interior-ps-for-casa-art/
https://www.churkov.bg/portfolio/interior-ps-private-house/


Мода.

Дрехите трябва да бъдат
показани така, че едни да
искат да ги облекат, а други
да ги съблекат.

Независимо дали облеклото, което
произвеждате или дистрибутирате,
е класическо, консервативно или
провокативно, то заслужава да бъде
показано ПЕРФЕКТНО.

 For
BooZoo

https://www.churkov.bg/portfolio/product-ps-boozoo/


Още?



Графичен дизайн.
лога.

Снимките са красиви, но истинското предста-
вяне на продукта е посредством графичен ди-
зайн. Кой не би искал да види продукта си ос-
ветен на жилищен блок?   

банери.
менюта.
key visuals.
презентации.
продуктов дизайн.

See
MORE

Video
PRESEN
TATION

https://drive.google.com/drive/folders/1_hlT7KnLNgHec2bGfqZ2Xc9T9FETyrtP
https://youtu.be/e3C9p1Qk9k0


Социалните мрежи - господарят на рекламата.
Някога, когато искаш да продадеш даден продукт, рекламните механизми бяха вестникът,
списанието, радиото и телевизията. Днес господар на рекламата е социалната мрежа.
Всичко, АБСОЛЮТНО ВСИЧКО, може да бъде намерено в интернет. Изобилието прави паза-
рът още по-труден и конкурентен. Затова представянето в социалните мрежи трябва да бъде
прецизно, стратегирано и професионално. Не просто качване на изображения с текст, а вни-
мателно и строго индивидуално изградена кампания за всеки продукт.

Графични постове. Качествени изображения. Видеа. Рубрики. Giveaway. Анкети. 

Това е само малка част от инструментите, които спомагат за добро позициониране в социал-
ните мрежи. Да го обсъдим?

Social
media.

 Facebook page
Analytics

 Facebook page
Analytics

https://www.youtube.com/channel/UCIuJeprb3on4iO3iYLf4u4A
https://www.linkedin.com/in/gancho-churkov-66a943197/
https://www.youtube.com/watch?v=49SWSjq9QD0
https://www.youtube.com/watch?v=0YtwN-8gja8
https://www.facebook.com/rehab.avis.medica
https://www.facebook.com/KanapePleven


Видео.

Корпоративно видео. Рекламно видео.

Всеки бизнес заслужава да
оживее на екрана.
Всеки кадър е отделна история.
Вашата история.

Искате да увеличите продажби-
те си? Не. Искате да взривите
социалните мрежи с продукта 
си? Покажете го с видео.
Веднага!

 Corporate video
Bonmix

 Video
Presentation

 Commercial video
Kedar 92

https://youtu.be/tqwsnWZtRUU
https://www.youtube.com/watch?v=L4jgRI7nkPo
https://www.youtube.com/watch?v=fkbV4Cud6D0
https://youtu.be/i4mOdOBt3Eg
https://www.youtube.com/watch?v=GNsSWBiXTgw


Нашите лицензи и сертификати.

Аз съм
Ганчо Чурков

Коректност.

Професионализъм.

Един екип.
Много услуги.

Отговорност.

Напълно лицензиран от:

Премиум
партньор

Премиум
партньор

Премиум
партньор

Премиум
партньор

Партньор



THANK YOUБлагодаря.

tel:+359886095130
mailto:gancho%40churkov.bg?subject=
https://www.churkov.bg
https://goo.gl/maps/HVYhrnVeUS2nKN758

