مح
توای عالی از ذهناهی خالق میآید
 تعرفههای خدمات تولید محتوا (بهار  )1396
توضیحات

قیمت (به ریال)

خدمات تولید محتوا

شرایط و زمان

تدوین استراتژی محتوا

-

مقاله موضوعی

 800تا  1000کلمه

600,000

مقاله موضوعی

 1600تا  1800کلمه

900,000

مقاله تولیدی

 800تا  1000کلمه

900,000

مقاله تولیدی

 1600تا  1800کلمه

1,200,000

رپورتاژ

 800الی  1000کلمه

600.000

گزارش خبری

 800الی  1000کلمه

2,000,000

این نوع گزارشهای خبری به طور اختصاصی با اعزام خبرنگار
برای تنویم خبر ویژ برای سایمان شما همرا میباشد.

گزارش خبری و عکاسی

 800الی  1000کلمه

4.500.000

این نوع گزارشهای خبری به طور اختصاصی با اعزام خبرنگار
و آفیش عکاساای برای تنویم خبر ویژ برای سااایمان شااما
همرا میباشد.

مصاحبه با عکاسی

 800الی  1000کلمه

3,500,000

در این خدمت با اعزام خبرنگار و عکاس مصااااحبه ان ام و
گزارش آن تدوین میگردد .ه ماهنگی مصااااح به بر ع هد
خریدار میباشد.

مصاحبه با فیلمبرداری

 800الی  1000کلمه

7.000.000

این قی مت مربوط به یک دوربین اساااات و با دو دوربین
 10.000.000میگردد.

توضیحات محصول

 400تا  500کلمه

250,000

مطالا کوتا شبکه اجتماعی

 400تا  500کلمه

250,000

عکس نوشتههای شبکه
اجتماعی

هر یک مورد

250,000

عکاسی موضوعی

هر شات خروجی

600,000

جهت قیمتگذاری تماس گرفته شود.
این نوع مقاالت بر اسااااس چند مرجن انگلیبااای بر اسااااس
موضااوع و یا مبحآ آمویشاای مورد نور نوشااته میشااود و
متناساااا با هویت برند شاااما ترکیا و مطالبی به آن افزود
خواهد شد.
این نوع مقاالت به طور کامل تدوین شد میبا شند و مطالا
آمویشی را با رویکرد متفاوتی ارائه مینمایند.

800,000

محصوالت کوچک در آتلیه
در محل مشتری 1.100.000

عکاسی چیدمان

هر شات خروجی

800,000

هزی نه ته یه ملزو مات مورد ن یای ع کاسااای بر ع هد خر یدار
میباشد.

استاپ موشن

هر  20ثانیه

9,000,000

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

عکاسی محصول

اینفوگرافیک ساد و خدماتی

5,000,000

اینفوگرافیک آماری و گزارشی

12.000.000

پوستر معرفی خدمات

7,000,000

پوستر همایش و رویداد

15.000.000

آدرس :تهران -خیابان مطهری -خیابان قائم مقام فراهانی -کوچه الوند -پالک  -11طبقه  -2واحد 12
کلیه حقوق و مالکیت معنوی این اثر متعلق به شرکت دانشافزاری فرانگار میباشد.

تلفن 021-43452
www.faramohtava.com

1

مح
توای عالی از ذهناهی خالق میآید
 تعرفههای خدمات تولید محتوا (بهار  )1396
توضیحات

خدمات تولید محتوا

شرایط و زمان
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موشن گرافیک با موسیقی متن

هر  20ثانیه

9,000,000

موشن گرافیک با نریشن

هر  20ثانیه

13.000.000

انیمیشن با موسیقی متن

هر  20ثانیه

11.500.000

انیمیشن با نریشن

هر  20ثانیه

16.000.000

به همرا سااناریو ,معرفی برند همرا داسااتان و اسااتفاد ای
نریشن

طراحی کارکتر هویت سایمانی

با چهار حالت

18,000,000

متناسا با هویت سایمانی

کمیک استریپ سایز بزرگ

هر داستان بلند

10,000,000

کمیک استریپ شبکههای
اجتماعی

 4تصویر

8,000,000

یک داسااتان دنبالهدار متناسااا با هویت برند شااما که در 4
ق بمت با تو ضیحات کوتا برای شبکههای اجتماعی طراحی
میگردد.

فیلمبرداری رویدادهای کوتا

حداکثر  2ساعت

15,000,000

فیلمبرداری با دو دوربین به همرا تدوین

فیلمبرداری رویدادهای یک روی
کامل

یک روی کاری

50,000,000

فیلمبرداری با دو دوربین به همرا تدوین

تیزرهای تبلیغاتی و کمپینی

 15تا  30ثانیه

30,000,000

سناریو پردایی ,کارگردانی ,صداگذاری ,گویندگی و تدوین

تیزرهای تبلیغاتی و کمپینی

 30تا  60ثانیه

50,000,000

سناریو پردایی ,کارگردانی ,صداگذاری ,گویندگی و تدوین

به همرا سااناریو ,معرفی برند همرا داسااتان و اسااتفاد ای
نریشن

شما میتوانید ای ب بتههای پی شنهادی تولید محتوا و تخفیفهای سفار شات دور ای ا ستفاد نمایید و یا ب بته انتخابی خود را طراحی
نمود و با کارشناسان ما تماس حاصل نمایید.

با درود فراوان
فرامحتوا
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