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 (1396 بهارتولید محتوا )خدمات های تعرفه  

 توضیحات )به ریال( قیمت و زمان شرایط خدمات تولید محتوا

 30,000,000 ماه یک استراتژی محتوا تدوین

 لریا 30.000.000 حداقل زتوا احمژی ستتتراتاتدوین  خدمت

و  انیدقات مین تحقیدافزو ,یرمشتتت یازنب حستت بر وروع شتت

   یافت. دخواه افزایشعالیت فحجم 

 9,000,000 ثانیه  20هر  موشن گرافیک 
به همراه ستتناریو, معرفی برند همراه داستتتان و استتتفاده از 

 نریشن

 9,000,000 ثانیه  20هر  استاپ موشن 
سی حداقل  سناریو, به همراه شات و تبدیل  200اجرای عکا

 آن به فیلم

 متناسب با هویت سازمانی  8,000,000 با چهار حالت طراحی کارکتر انیمیشنی

   500,000 هر شات خروجی عکاسی موضوعی

   500,000 خروجی هر شات عکاسی محصول

   1,000,000 پوسترهر  عکاسی پوستر

 800,000 خروجی هر شات چیدمانعکاسی 
نه   یه هزی کاستتتیته یاز ع مات مورد ن یدار  ملزو هده خر بر ع

 باشد.می

 فیلمبرداری با یک دوربین به همراه تدوین 5,000,000 دقیقه 30حداکثر هافیلمبرداری رویدادها و ایونت

 فیلمبرداری با یک دوربین به همراه تدوین 15,000,000 ساعت 2دقیقه تا  30 هافیلمبرداری رویدادها و ایونت

 فیلمبرداری با یک دوربین به همراه تدوین 40,000,000 یک روز کاری هافیلمبرداری رویدادها و ایونت

 سناریو پردازی, کارگردانی, صداگذاری, گویندگی و تدوین 30,000,000 ثانیه 30تا  15 تیزرهای تبلیغاتی و کمپینی

 سناریو پردازی, کارگردانی, صداگذاری, گویندگی و تدوین 50,000,000 ثانیه 60تا  30 تیزرهای تبلیغاتی و کمپینی

   10,000,000 تایی25هر بسته  طراحی استیکر تلگرامی

طراحی کمیک استریپ در سایز 

 بزرگ
   10,000,000 هر داستان بلند

طراحی کمیک استریپ در سایز 

 اجتماعیهای شبکه
 4,000,000 تصویر 4

 4متناستتب با هویت برند شتتما که در دار داستتتان دنبالهیک 

سمت  شبکهق ضیحات کوتاه برای  طراحی  های اجتماعیبا تو

  گردد.می

تصویرسازی, نقاشی دیجیتال, 

 اینفوگرافیک
 5,000,000 با یک هدف

 10.000.000ریال تا  1.000.000امکان ارائه این خدمات از 

ساس نوع کار, ریال سایز و بر ا ستفاده,  کیفیت مورد نظر  نوع ا

 و جزئیات آن وجود دارد.

 600,000 کلمه 1000 تا 800 موضوعیمقاله 

بر استتتاس این نوع مقاالت بر استتتاس چند مرجن انگلیستتتی 

شتتود و موضتتوع و یا مبحآ آموزشتتی مورد نظر نوشتتته می
افزوده متناستتتب با هویت برند شتتتما ترکیب و مطالبی به آن 

 خواهد شد.

   900,000 کلمه 1800تا  1600 موضوعیمقاله 

 900,000 کلمه 1000 تا 800 مقاله تولیدی
شده به طور کاملاین نوع مقاالت  شند و مطالب می تدوین  با

 نمایند.آموزشی را با رویکرد متفاوتی ارائه می

   1,200,000 کلمه 1800تا  1600 مقاله تولیدی

http://faranegarcompany.com/
file:///D:/content/pdf/www.faramohtava.com


 آیداهی خالق میمحتوای عالی از ذهن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 021-43452تلفن  12واحد  -2طبقه  -11ک پال -وچه الوندک -یابان قائم مقام فراهانیخ -یخیابان مطهر -آدرس: تهران

 www.faramohtava.com باشد.می افزاری فرانگارشرکت دانشکلیه حقوق و مالکیت معنوی این اثر متعلق به 

 

2 

 (1396 بهارتولید محتوا )خدمات های تعرفه  

 توضیحات )به ریال( قیمت و زمان شرایط خدمات تولید محتوا

 1,500,000 کلمه 1500 گزارش خبری

های خبری به طور اختصاصی با اعزام خبرنگار این نوع گزارش

آفیش عکاستتی برای تنظیم خبر ویژه برای ستتازمان شتتما و 

 باشد.همراه می

 2,000,000 کلمه 1500 مصاحبه

گار و  در با اعزام خبرن عکاس مصتتتاحبه انجام و این خدمت 

تدوین می بهگزارش آن  ماهنگی مصتتتاح هده  گردد. ه بر ع

 باشد.خریدار می

   250,000 کلمه 500تا  400 متن توضیحات محصول

   150,000 کلمه 300تا  200 مطالب کوتاه شبکه اجتماعی

های شبکه عکس نوشته

 اجتماعی
  100,000 هر یک مورد

معرفی و محتوای گرافیکی 

 برندینگ
  200,000 هر یک مورد

محتوای گرافیکی مناسبتی و 

 رویدادی
   100,000 هر یک مورد

 300,000 هر یک مورد آرشیویهای کلیپ
شیویادیت کلیپ ضوعی آر شبکه های مو های اجتماعی برای 

 کوتاه توضیحاتبه همراه 

 20,000,000 هر یک مورد ریزی کمپین تبلیغاتیبرنامه

یده  ید مراحل مختلف تعیین وضتتتعیت, ا پردازی کمپین, تول

تایج رستتتانی, رویه محتوای اطالع اجرایی, تحلیل و ارزیابی ن

 باشد.کمپین می
 

 

ستهشما می شنهادی تولید محتوا و تخفیفتوانید از ب شات دورههای پی سفار سته انتخابی خود را طراحی های  ستفاده نمایید و یا ب ای ا

 نموده و با کارشناسان ما تماس حاصل نمایید.

 

 فراوانبا درود 

 فرامحتوا
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