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هیات مدیره انجمن فرهنگیان ناشران آموزشی
با سالم

با ابراز خرسندی از آشنایی با جنابعالی ،پیرو مذاکره در خصوص ساخت تیزر تلویزیونی و اختصاص تخفیفات ویژه به ناشران محترم هزینه
ساخت تیزر با توجه به شرایط صحبت شده به شرح زیر اعالم می گردد.
گزینه یک :معرفی کتاب و پک شات
مدت زمان تیزر 15 :الی  30ثانیه
شیوه ساخت :رئال
تصویر برداری در استودیو با حضور یک بازیگر جهت معرفی کتاب ،موسیقی و ساخت پک شات معرفی ناشر و مشخصات ناشر به صورت
کامپیوتری ( انیمیشن) و تدوین نهایی
گوینده :گوینده حرفه ای تیزرهای صدا و سیما
درجه کیفی تجهیزات ( A :تجهیزات تصویر برداری و نور)
هزینه 90/000/000 :ریال
تخفیف ویژه انجمن%33 :
مبلغ ویژه پس از تخفیف60/000/000 :

گزینه  :2معرفی کتاب و پک شات
شیوه ساخت  :انیمیشن
تصویر برداری یا عکاسی صنعتی از کتاب و استفاده از ابزار انیمیشن و افتر افکت جهت حرکت متون و حرکات انیمیشن کتاب ،کال به صورت
کامپیوتری
گوینده :گوینده حرفه ای تیزرهای صدا و سیما
درجه کیفی تجهیزات ( A :تجهیزات تصویر برداری و نور)
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درجه کیفی انیمیشنA :
هزینه 90/000/000 :ریال
تخفیف ویژه انجمن%33 :
مبلغ ویژه پس از تخفیف60/000/000 :

گزینه  :3معرفی کتاب از طریق سناریو
شیوه ساخت :رئال و انیمیشن (برای پک شات)
مدت زمان تیزر 30 :ثانیه
تصویر برداری در لوکیشن ( خانه ،کتابخانه یا فضای آموزشی)
 2تا  4نفر بازیگر ،ایده پردازی برای سناریو ،عوامل کامل تولید ( کارگردان ،مدیر تولید ،دستیاران ،مدیر فیلم ،بازیگران ،گریم ،منشی صحنه،
دکور ،تدارکات ،گوینده حرفه ای صدا و سیما) و تدوین نهایی
هزینه  250/000/000 :ریال ()-/+%10
تخفیف ویژه انجمن%30 :
مبلغ ویژه پس از تخفیف175/000/000 :

با توجه به نوع کار ،گزینه یک و  ،2برای معرفی کتاب مناسب بوده و پیشنهاد می شود تیزر های  15الی  20ثانیه ساخته شود تا تعدد پخش
بیشتری حاصل شود.

با تقدیم احترام
علیرضا باقری – مدیر بازرگانی
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