
  

                                                                              تعرفه ساخت  برنامه های تلویزیونی رسانا تی وی

کد  

 کاال

 

 شرح  کاال یا خدمات 
تعرفه استودیو  

 )ورکشاپ آنالین( 

تعرفه استودیو             

 ) کالس آنالین ( 

     تعرفه استودیو        

 آنالین (  وبینار)

 

 توضیحات 

1  

101 

 روز   1تعداد روز رزرو  / حداقل 

 ساعت 1تعداد ساعت رزرو  / حداقل 

 روز     30تا  1 تعداد روزهای مورد نیاز شما برای رزرو استودیو* 000/500/3 000/000/4 000/000/5

ساعت  6تا  1می تواند بین  تعداد ساعات رزرو استودیو در یک روز*

 . انتخاب گردد

2  

102 

دوربین + نورپردازی + اکسسوری +  1

 صدا برداری  + فیلمبرداری 

و  شامل:   000/000/15 000/000/17 000/000/16 تدوینگر سر صحنه   ، منشی صحنه   ، یک کارگردان صحنه 

بر    ،   آفالین  و اکسسوری، تدوین  پردازی  تصویربردار، یک صدابردار، نور

 اساس هر ساعت خروجی 

3  

103 

دوربین + نورپردازی + اکسسوری +  2

 صدا برداری  + فیلمبرداری 

000/000/22 

 

000/000/24 

 

000/000/20 

 

دو شامل:   و  صحنه  سر  تدوینگر   ، صحنه  منشی   ، صحنه    کارگردان 

بر    ،   آفالین  و اکسسوری، تدوین  پردازی  تصویربردار، یک صدابردار، نور

 اساس هر ساعت خروجی 

4  

104 

 تیزر یک دقیقه ای معرفی دوره آموزشی

+ زیرنویس + لوگو + متحرک سازی 

 عناوین و تایتل 

 های منتخب دوره آموزشیشامل: تدوین بخش 000/500/12 000/500/12 000/500/12

5  

105 

در  کلیپ معرفی یک دقیقه ای هر استاد

+ زیرنویس + لوگو +  استودیو کروماکی

 متحرک سازی عناوین و تایتل  

موشن  شامل: یک تصویربردار، یک صدابردار، استودیو کروماکی، نور و  000/000/15 000/000/15 000/000/15

 ، تدوینگرافی

  000/000/1 000/000/1 000/000/1   ساعت (  1) نمایشگر هوشمند  106 6

  000/000/5 000/000/5 000/000/5 ساعت( 1) نمایشگر عادی ) اتوکیو (  107 7

8  

 

108 

 

  دقیقه ای  30 ساخت برنامه ترکیبی   

 

 

 *** 

 

 

 *** 

 

 

000/000/100 

های مختلف از قبیل گفتگو با مهمان،  ای است مشتمل بر بخشبرنامه

موسیقی که با حضور مجری اجرا    کارشناس آموزش و میان برنامه و

دقیقه ای   30با تاخیر    .شودشده و به صورت غیرزنده پخش می

 پخش ویژه میشود 

9  

109 

 ساخت تیتراژ  

 ثانیه   20ابتدا و انتهای برنامه مجموعا 

 

 *** 

 

 *** 

 

000/000/60 

  موشن گرافیایده پردازی ، سناریو نویسی ، عکاسی ، طراحی ،  شامل: 

 ،   استاپ موشن ، زیرنویس ، متحرک سازی عناوین و تایتل ها  یا

10  

110 

 Vipمجری 

 مژده لواسانی / نجمه جودکی / گیالنی

 دقیقه ای 30برنامه ترکیبی 

 

 *** 

 

 *** 

000/000/10 

 تا 

000/000/30 

 

 

ف
دی

 ر


