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  До 
  ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ 
 "БЛАЖЕ КОНЕСКИ" 
  Скопје 

 

ПОНУДА 
за фотографирање на апсолвенти 2022/2023 г. 

 
“МЕТЕОР“ е прво дигитално фото студио во градот кое ја поседува најквалитетната 

машина за изработка на фотографии на овие простори, а во процесот на принтање на 
фотографиите се користат оригинални фото материјали со најдобар квалитет. Вработените 
поседуваат високо образование соодветнo за изработка на добра и квалитетна дигитална 
фотографија и како такво студио сме единствени и уникатни на овие простори. 

Први и единствени, со најдобар квалитет, информатичко искуство и професионализам 
кои прават Вашите незаборавни моменти да траат ВЕЧНО. 

 

Дигиталното фото студио МЕТЕОР за изработка на фотографии и табло Ви нуди: 

  6 колор фотографии со формат (6х9) изработени во ДИГИТАЛНА техника со 
користење на филмски студиски светла. 

  8 колор фотографии со формат (4х6) компјутерски обработени со специјален дизајн, 
кои изгледаат одлично, изработени на специјално набавени позадини за оваа пригода. 

 20 колор фотографии со формат (3,5х4,5). 

  1 колор фотографија со формат (13х18) портрет. 

  1 колор фотографија со формат (20х30) портрет. 

  1 Минитабло (дигитална репродукција на големото табло) со формат (30х45) за секого 
од апсолвентите. 

ВКУПНО 37 ФОТОГРАФИИ, ЕДНО МИНИ ТАБЛО ЗА СЕКОГО, ОСВЕН ТОА ДОБИВАТЕ И 

 Снимање на Вашата апсолвентска вечер (доколку истата се одржи) и за секој 
апсолвент ќе има споделено линк за симнување на целиот видео материјал. 

 Големo изложбенo табло кое ќе биде поставенo на атрактивна локациja во центарот 
на градот (Градски трговски центар ˗ ГТЦ, Ramstore Mall Центар или City Mall).  

 Сите фотографии ќе бидат поставени на специјално изработена Facebook и Instagram 
страна со следнава актуелна адреса Meteor Digital од каде ќе можете да ги симнете во 
оригинална големина. 

 Фотографирањето за сите професори ќе биде бесплатно. За секој професор следува по 
еден комплет фотографии. 

 Сите фотографии од Вашата фотосесија ќе ги добиете на е-маил, за да можете сами 
дома да извршите избор на апсолвентската фотографија. 

Цената на комплетниот аранжман изнесува 850 денари. 

(во цената е пресметан ДДВ од 18%.) 

1) Доколку сакате да се фотографирате дополнително (надвор од пакетот) со диплома на 
специјално изработена позадина и да Ви биде изработена фотографија 20х30 см. се 
доплаќа 300 денари. (по Договор може половина од изработените фотографии да бидат 
со диплома) 
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Високо квалитетниот дизајн и идејното техничко решение на Вашето изложбено табло ќе го 
направиме по Ваша желба со заедничка меѓусебна соработка. 

Дигиталното фото студио МЕТЕОР се обрзува дека професионално ќе го изврши фотографирањето и 
снимањето на апсолвентите во своето студио како и за време на апсолвентската вечер во зависност од 
протоколот и организацијата, доколку истата се одржи. 

Вашите апсолвентски фотографии се изработуваат на едноставна и ненаметлива позадина, 
специјално набавена за оваа пригода која совршено го истакнува Вашиот лик, откривајќи ја вистинската 
личност и прави фотографијата да зборува сама за себе. Ве фотографираме повеќе пати многу спонтано 
се додека Вие не потврдите дека фотографијата што сме ја направиле е совршена и одговара на Вашиот 
природен изглед. Изборот на Вашата фотографијата го правите Вие самите на монитор со наша 
ненаметлива консултација. За дополнителна обработка е задолжен нашиот тим професионалци кои 
Вашиот избор ќе направат да биде совршен резултат пренесен на фотографска хартија.  

Основачи на ова студио се млади, искусни, динамични фотографи, кои досега на различни начини 
биле вклучени во различни проекти и соработувале со квалитетни компании, средни училишта и 
факултети. Во продолжение е референтната листа на училишта, факултети, джавни институции и фирми 
со кои имаме соработка во изминативе години. 

Средни училишта: Гимназија “НОВА“, Yahya Kemal College, Георги Димитров, Никола Карев, Здравко 
Цветковски, Раде Јовчевски Корчагин, Марија Кири Склодовска. 

Факултети: Филолошки факултет, Медицински факултет, Правен факултет, Факултет за безбедност, 
Технолошко-металуршки факултет, Стоматолошки факултет, Факултет за земјоделски науки и храна, 
Природно математички факултет, Факултет за музичка уметност, Факултет за шумарски науки, Балкански 
универзитет. 

Компании: НЛБ банка, Аутомакедонија, Кроација Осигурување, Македонска берза, Адора 
Инженеринг, Аверс, Идеа плус, Промедика, T-Sence, Македонска банкарска асоцијација. 

Државни институции: Собрание на РМ, Народна банка на РМ, Царинска управа на РМ, Министерство 
за надворешни работи, Министерство за одбрана, Државен завод за статистика, Министерство за 
финансии, Институт за трансфузиона медицина. 

Странски амбасади и претставништва: Амбасадата на САД, Амбасадата на ЕУ, Амбасадата на 
Република Кина, MAAA, Институт Конфуциј и многу, многу други. 

Листа на успешно реализирани проекти: 
1) 6та меѓународна истражувачка конференција - Central Banking Under Prolonged Global Uncertainty: The 
Latest Lessons While Searching For The "New Normal"; 5-6 April 2017 г., ”Holiday Inn” Skopje, Macedonia 
2) Свечено одбележување на јубилејот по повод 25 години од монетарното осамостојување на Република 
Македонија; 26 април 2017 г., Скопје, Македонија. 
3) 3та конференција за Кина и земјите од Централна и Источна Европа со тема „Улогата на човечкиот 
капитал во рамките на Иницијативата „Еден појас, еден пат”, 
7-9 Октомври 2017, хотел ”Метропол” – Охрид, Македонија. 
4) Меѓународен форум за политиката „Еден појас - еден пат”. Странските директни инвестиции во 
Централна, Источна и Југоисточна Европа; 25 Април 2018 г., Правен факултет Скопје, Македонија. 
5) 7ма меѓународна истражувачка конференција - Around a Decade After the Crisis: Heading to the New 
Global Cycle and Monetary Policy Normalization; 12-13 April 2018 г., Hotel ”Inex Gorica”, Ohrid, Macedonia. 
6) Посета и предавање на Американскиот државен секретар Џон O’Саливан на Универзитетот; 
18 Декември 2018 г., Ректорат – Скопје, Македонија. 
7) Република Македонија пристапи кон највисокиот статистички стандард за дисеминација на податоци на 
Меѓународниот монетарен фонд – СДДС плус; 
1 февруари 2019 г., Државен завод за статистика, Скопје, Македонија. 
8) Состанокот на Холандско-белгиската конституенца на Меѓународниот монетарен фонд и Групацијата на 
Светската банка во Скопје на тема „Како до поправеден систем за сите?“; 
21-23 јуни 2019 г., Скопје, Хотел ”Мериот” Скопје, Македонија. 
9) 5ти Конгрес на Институтот за трансфузиона медицина со интернационални предавачи 
16-19 Октомври 2019 г., Хотел ”Александар Палас” – Скопје , Македонија 
10) Самит Македонија 2025 - Macedonia2025 Summit - Водечка регионална платформа за бизнис, 
лидерство и иновации;   13-15 ноември 2019 г., Хотел ”Мериот” - Скопје, Македонија. 
11) Свечено одбележување на јубилејот по повод 70 години од постоењето на Универзитетот „Св. Кирил и 
Методиј” во Скопје; 28 Maj 2019 г., Македонската филхармонија – Скопје, Македонија 

Во изминативе 20 години го задржавме приматот број 1 со изработени над 800 таблоа. Доказ за 
нашата успешна работа се сите клиенти кои останале наши верни корисници на нашите услуги. 

Вашите фотографии ќе бидат изработени брзо, но прецизно и квалитетно и со поволна цена. Се 
надеваме дека оваа Понуда ќе ги задоволи Вашите барања и искрено се надеваме на одлична соработка. 

    Со почит, 
    METEOR Digital 


