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 ( 1396 تابستانهای خدمات تولید محتوا )تعرفه 

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

استراتژی 

بازاریابی 

 محتوا

 گذاری تماس گرفته شود.جهت قیمت - تدوین استراتژی محتوا

 گذاری تماس گرفته شود.جهت قیمت - مشاوره بازاریابی محتوا

 گذاری تماس گرفته شود.جهت قیمت - ریزی موضوعیبرنامه

 گذاری تماس گرفته شود.جهت قیمت - های اجتماعیاستراتژی شبکه

 یدولت

 یمحتوا

 تنیم

تولید 

 مقاله

 مقاله موضوعی
 1000 تا 800

 کلمه
600,000 

این نوع مقااا ب بر اساااااس چنااد مرج  

انگلیسااای بر اسااااس موضاااوع و یا مبح  

شود و متناسب آموزشی مورد نظر نوشته می

با هویت برند شاااما ترکیب و مطالبی به آن 

 افزوده خواهد شد.

 مقاله موضوعی
 1800تا  1600

 کلمه
900,000   

 مقاله تألیفی
 1000 تا 800

 کلمه
900,000 

این نوع مقا ب به طور کامل تدوین شاااده 

مطالب آموزشااای را با رویکرد باشاااند و می

 نمایند.متفاوتی ارائه می

 مقاله تألیفی
 1800تا  1600

 کلمه
1,200,000   

 گذاری تماس گرفته شود.جهت قیمت - تحلیلی مقاله پژوهشی 

 گذاری تماس گرفته شود.جهت قیمت - تحقیقاب میدانی مقاله پژوهشی

تولید 

 گزارش

 رپورتاژ آگهی
 1000الی  800

 کلمه
1.000.000  

 گزارش خبری
 1000الی  800

 کلمه
3,500,000 

های خبری به طور اختصاصی این نوع گزارش

گار برای تنظیم خبر ویژه برای  با اعزام خبرن

 باشد.سازمان شما همراه می

گزارش خبری و 

 عکاسی

 1000الی  800

 کلمه
4.500.000 

های خبری به طور اختصاصی این نوع گزارش

اعزام خبرنگار و آفیش عکاسی برای تنظیم با 

 باشد.خبر ویژه برای سازمان شما همراه می

 مصاحبه با عکاسی
 1000الی  800

 کلمه
4.500.000 

کاس  در گار و ع با اعزام خبرن مت  خد این 

صاحبه انجام و گزارش آن تدوین می گردد. م

 باشد.هماهنگی مصاحبه بر عهده خریدار می

 فیلمبرداریمصاحبه با 
 1000الی  800

 کلمه
8.500.000  

تولید 

محتوای 

متنی 

 سایتوب

   450.000 کلمه 500تا  400 توضیحاب محصول

 درباره ما
 1000الی  800

 کلمه
3.500.000  

 قوانین و مقرراب
 1000الی  800

 کلمه
2.500.000  
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 ( 1396 تابستانهای خدمات تولید محتوا )تعرفه 

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

تولید 

محتوای 

متنی 

شبکه 

 اجتماعی

مطالب کوتاه شبکه 

 اجتماعی
 450,000 کلمه 500تا  400

های اجتماعی این محتوای متنی برای شبکه 

 محور از جمله تلگرام کاربرد دارد.متن

های عکس نوشته

 شبکه اجتماعی
 450,000 هر یک مورد

یل فا های تصاااویری این محتوا کپشااان 

های همراه آن های اجتماعی و هشتکشبکه

 است.

تولید 

محتوای 

 گرافیکی

 طراحی اینفوگرافیک

تااعااداد پااالن  -1

 6حداکثر 

 محتوا موجود -2

تصاااااویاار و  -3

 ها تأمینیالمان

شروع قیمت از 

5.000.000 

محتوای گرافیکی بر حساااب نیاز مباطب و 

 سایتتولید محتوای گرافیکی وب گذاری خواهد شد.شرایط تولید قیمت

 اسالیدر

شروع قیمت از 

3.000.000 

تولید عکس 

مقا ب با 

 تأمینیهای المان

 عکاسی مقا ب

 بنر گرافیکی

های تولید محتوای گرافیکی شبکه

 اجتماعی

 عکاسی چیدمان

شروع قیمت از 

3.000.000 

 تصویرسازی

 عکاسی موضوعی

 بنر گرافیکی

تولید 

محتوای 

 ویدیویی

 تولید فیلم آموزشی

 موشن گرافیک
شروع قیمت از 

30.000.000 
ویدیویی بر حساااب نیاز مباطب و محتوای 

 گذاری خواهد شد.شرایط تولید قیمت

 ویدیویی

 کامپوزیت

 تیزر معرفی محصول و خدماب

 استاپ موشن
شروع قیمت از 

50.000.000 
 موشن گرافیک

 کامپوزیت

 گذاری تماس گرفته شود.جهت قیمت - رپورتاژ آگهی

 تیزر نمایشگاهی و سمینار

 موشن گرافیک
شروع قیمت از 

20.000.000 

محتوای ویدیویی بر حساااب نیاز مباطب و 

 گذاری خواهد شد.شرایط تولید قیمت
 ییویدیو

 کامپوزیت

تولید 

محتوای 

همایش و 

 سمینار

 ,محتوای قبل

 پس از همایش و سمینار وحین 

 نمت

 گذاری تماس گرفته شود.جهت قیمت
 کافیرگ

 وویدی

 کستداپ
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