مح
توای عالی از ذهناهی خالق میآید
 تعرفههای خدمات تولید محتوا (زمستان  )1395
خدمات تولید محتوا

شرایط و زمان

قیمت (به ریال)

توضیحات

تدوین استراتژی محتوا

 2هفته

30,000,000

این خدمت در سطوح مختلف برنامهریزی مو ضوعی و تنظیم
تقویم محتوا ,بهی نه کاوی محتوا ,م طال عه اثربخشیییی محتوا,
تحل یل رف تار م خا طب و تنظیم اسیییتراتژی محتوا ان جام
میشود.

موشن گرافیک

هر  20ثانیه

6,000,000

به همراه سییناریو ,معرفی برند همراه داسییتان و اسییتفاده ا
نریشن

استاپ موشن

هر  20ثانیه

6,000,000

به همراه سناریو ,اجرای عکا سی حداقل  200شات و تبدیل
آن به فیلم

طراحی کارکتر انیمیشنی

با چهار حالت

8,000,000

متناسب با هویت سا مانی

عکاسی موضوعی

هر شات خروجی

500,000

عکاسی محصول

هر شات خروجی

500,000

عکاسی پوستر

هر پوستر

1,000,000

عکاسی چیدمان

هر شات خروجی

800,000

فیلمبرداری رویدادها و ایونتها

حداکثر 30دقیقه

5,000,000

فیلمبرداری با یک دوربین به همراه تدوین

فیلمبرداری رویدادها و ایونتها

 30دقیقه تا  2ساعت

15,000,000

فیلمبرداری با یک دوربین به همراه تدوین

فیلمبرداری رویدادها و ایونتها

یک رو کاری

40,000,000

فیلمبرداری با یک دوربین به همراه تدوین

تیزرهای تبلیغاتی و کمپینی

 15تا  30ثانیه

30,000,000

سناریو پردا ی ,کارگردانی ,صداگذاری ,گویندگی و تدوین

تیزرهای تبلیغاتی و کمپینی

 30تا  60ثانیه

50,000,000

سناریو پردا ی ,کارگردانی ,صداگذاری ,گویندگی و تدوین

طراحی استیکر تلگرامی

هر بسته 25تایی

10,000,000

طراحی کمیک استریپ در سایز
بزرگ

هر داستان بلند

10,000,000

طراحی کمیک استریپ در سایز
شبکههای اجتماعی

 4تصویر

4,000,000

یک داسییتان دنبالهدار متناسییب با هویت برند شییما که در 4
ق سمت با تو ضیحات کوتاه برای شبکههای اجتماعی طراحی
میگردد.

تصویرسا ی ,نقاشی دیجیتال,
اینفوگرافیک

با یک هدف

5,000,000

امکان ارائه این خدمات ا  1.000.000ریال تا 10.000.000
ریال بر ا ساس نوع کار ,نوع ا ستفاده ,سایز و کیفیت مورد نظر
و جزئیات آن وجود دارد.

مقاله موضوعی

 800تا  1000کلمه

400,000

این نوع مقاالت بر اسیییاس چند مرجن انگلیسیییی بر اسیییاس
موضییوع و یا مبحآ آمو شییی مورد نظر نوشییته میشییود و
متناسیییب با هویت برند شیییما ترکیب و مطالبی به آن افزوده
خواهد شد.

مقاله موضوعی

 1600تا  1800کلمه

700,000

مقاله تولیدی

 800تا  1000کلمه

600,000

هزی نه ته یه ملزو مات مورد ن یا ع کاسیییی بر ع هده خر یدار
میباشد.

این نوع مقاالت به طور کامل تدوین شده میبا شند و مطالب
آمو شی را با رویکرد متفاوتی ارائه مینمایند.
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مح
توای عالی از ذهناهی خالق میآید
 تعرفههای خدمات تولید محتوا (زمستان  )1395
توضیحات

خدمات تولید محتوا

شرایط و زمان

قیمت (به ریال)

مقاله تولیدی

 1600تا  1800کلمه

1,000,000

گزارش خبری

 1500کلمه

1,500,000

این نوع گزارشهای خبری به طور اختصاصی با اعزام خبرنگار
و آفیش عکاسییی برای تنظیم خبر ویژه برای سییا مان شییما
همراه میباشد.

مصاحبه

 1500کلمه

1,500,000

در این خدمت با اعزام خبرنگار و عکاس مصیییاحبه انجام و
گزارش آن تدوین میگردد .ه ماهنگی مصیییاح به بر ع هده
خریدار میباشد.

متن توضیحات محصول

 400تا  500کلمه

250,000

مطالب کوتاه شبکه اجتماعی

 200تا  300کلمه

150,000

عکس نوشتههای شبکه
اجتماعی

هر یک مورد

100,000

محتوای گرافیکی معرفی و
برندینگ

هر یک مورد

200,000

محتوای گرافیکی مناسبتی و
رویدادی

هر یک مورد

100,000

کلیپهای آرشیوی

هر یک مورد

300,000

ادیت کلیپهای مو ضوعی آر شیوی برای شبکههای اجتماعی
به همراه توضیحات کوتاه

برنامهریزی کمپین تبلیغاتی

هر یک مورد

20,000,000

مراحل مختلف تعیین وضیییعیت ,ایدهپردا ی کمپین ,تولید
محتوای اطالعرسیییانی ,رویه اجرایی ,تحلیل و ار یابی نتایج
کمپین میباشد.

شما میتوانید برای محتوای مناسب برای کسبوکارتان را و یا با کارشناسان ما تماس حاصل نمایید.
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مح
توای عالی از ذهناهی خالق میآید
 بستههای تولید محتوا (زمستان  )1395
بسته تولید محتوای شبکه اجتماعی








برنامهریزی و ار یابی مو ضوعی محتوا ,شنا سایی نق شه راه و تهیه
تقویم محتوا
تولید محتوای متنی شبکه اجتماعی  200تا  300کلمه ( 30مورد)
عکس نوشته شبکههای اجتماعی ( 15مورد)

نوع سفارش  -قیمت
ماهانه

سه ماهه

 تخفیف  %5قیمت
 و یا هدیه تولید محتوای رایگان
( 2کمیک استریپ شبکه اجتماعی)

شش ماهه

 تخفیف  %8قیمت
 و یا هدیه تولید محتوای رایگان
( 5کمیک استریپ شبکه اجتماعی)

ساالنه

 تخفیف  %10قیمت
 و یا هدیه تولید محتوای رایگان
( 12کمیک استریپ شبکه اجتماعی)

کلیپهای آرشیوی به همراه متن توضیحات کوتاه ( 4مورد)
محتوای گرافیکی معرفی مح صول و خدمات برای شبکه اجتماعی
( 4مورد)
محتوای گرافیکی مناسبتی و رویدادی ( 6مورد)
ار یابی محتوای تولید و بارگذاری شده

بسته اقتصادی تولید محتوا








برنامهریزی و ار یابی مو ضوعی محتوا ,شنا سایی نق شه راه و تهیه
تقویم محتوا
مقاله موضوعی  800کلمه به همراه عکسهای آرشیوی برای بالگ
( 20مورد)
خروجی شبکه اجتماعی ا هر مقاله ( 20مورد)
محتوای گرافیکی معرفی مح صول و خدمات برای شبکه اجتماعی
( 2مورد)
محتوای گرافیکی برندینگ سا مانی برای شبکه اجتماعی ( 2مورد)
محتوای گرافیکی مناسییبتی و رویدادی برای شییبکه اجتماعی (4
مورد)
ار یابی محتوای تولید و بارگذاری شده

نوع سفارش  -قیمت
ماهانه








 10.000.000ریال

سه ماهه

 تخفیف  %5قیمت
 و یا هدیه تولید محتوای رایگان
( 4مقاله موضوعی  800کلمه)

شش ماهه

 تخفیف  %8قیمت
 و یا هدیه تولید محتوای رایگان
( 12مقاله موضوعی  800کلمه)

ساالنه

 تخفیف  %10قیمت
 و یا هدیه تولید محتوای رایگان
( 30مقاله موضوعی  800کلمه)

بسته اختصاصی تولید محتوا
برنامهریزی و ار یابی مو ضوعی محتوا ,شنا سایی نق شه راه و تهیه
تقویم محتوا

 10.000.000ریال

نوع سفارش  -قیمت

ماهانه

 25.000.000ریال

مقاله تولیدی  800کلمه برای بالگ ( 15مورد)
خروجی شبکه اجتماعی ا هر مقاله ( 15مورد)
عکاسی برای مقاالت تولیدی ( 15مورد)
عکاسی چیدمان در راستای معرفی سا مان و خدماتش ( 2مورد)
طراحی اسالیدشو برای صفحه اول وبسایت ( 1مورد)

سه ماهه
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توای عالی از ذهناهی خالق میآید







اسییتاپ موشیین  20ثانیهای به همراه سییناریو معرفی سییا مان و
خدماتش ( 1مورد)
کمیک ا ستریپ :طرح دا ستان دنبالهدار گرافیکی برای شبکههای
اجتماعی ( 4مورد)

شش ماهه

محتوای گرافیکی معرفی مح صول و برندینگ سا مانی برای شبکه
اجتماعی ( 4مورد)
ایدهپردا ی کمپین تبلیغاتی ( 1مورد)
محتوای گرافیکی مناسییبتی و رویدادی برای شییبکه اجتماعی (8
مورد)

ساالنه















 تخفیف  %20قیمت
 و یا هدیه تولید محتوای رایگان
( 3موشن گرافیک حداکثر  1دقیقهای)

ار یابی محتوای تولید و بارگذاری شده
بسته تمایز تولید محتوا



 تخفیف  %15قیمت
 و یا هدیه تولید محتوای رایگان
( 1موشن گرافیک حداکثر  1دقیقهای)

نوع سفارش  -قیمت

تحقیقات محتوایی ,برنامهریزی و تنظیم استراتژی محتوا
مقاله تولیدی  800کلمه برای بالگ ( 30مورد)
خروجی شبکه اجتماعی ا هر مقاله ( 30مورد)

ماهانه

 100.000.000ریال

عکاسی برای مقاالت تولیدی ( 30مورد)
عکاسی چیدمان در راستای معرفی سا مان و خدماتش ( 3مورد)
اسییتاپ موشیین  20ثانیهای به همراه سییناریو معرفی سییا مان و
خدماتش ( 1مورد)

سه ماهه

موشن گرافیک  40ثانیهای به همراه سناریو و نریشن ( 1مورد)
کمیک ا ستریپ :طرح دا ستان دنبالهدار گرافیکی برای شبکههای
اجتماعی ( 4مورد)
طراحی اسالیدشو برای صفحه اول وبسایت ( 2مورد)
طراحی اینفوگرافیک با موضوعی خاص ( 2مورد)
محتوای گرافیکی معرفی مح صول و برندینگ سا مانی برای شبکه
اجتماعی ( 4مورد)
برنامهریزی کمپین تبلیغاتی
محتوای گرافیکی مناسبتی و رویدادی (به تعداد رویداد)

 تخفیف  %5قیمت
 و یا هدیه تولید محتوای رایگان
( 1فیلم معرفی شرکت حداکثر  30دقیقه)

شش ماهه

 تخفیف  %8قیمت
 و یا هدیه تولید محتوای رایگان
( 2تیزر تبلیغاتی و کمپینی حداکثر  30ثانیه)

ساالنه

 تخفیف  %10قیمت
 و یا هدیه تولید محتوای رایگان
( 2تیزر تبلیغاتی و کمپینی حداکثر  30ثانیه)

ار یابی  360درجه محتوای تولید و بارگذاری شده

شما میتوانید ا ب ستههای پی شنهادی تولید محتوا و تخفیفهای سفار شات دورهای ا ستفاده نمایید و یا ب سته انتخابی خود را طراحی
نموده و با کارشناسان ما تماس حاصل نمایید.

با درود فراوان
فرامحتوا
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