
 

 

 

  پکیج کامل -Aکالس  -1

 کارگردانی  -

  غرفه ساخت روال از لپس تایم عکاسی روز 3 -

 و متری 3 پروجیپ متری، 8 کرین حرکتی ابزارهای با افتتاحیه روز نهایی در غرفه از نورپردازی و تصویربرداری روز یک -

 تخصصی تدوین متری، 2 اسالیدر

 در ، Color Correction انیمیشن، صورت به اول تیتراژ متن ها، تایپوگرافی ساده، استیشن آرم ساخت: شامل گرافیک موشن -

  موزیک انتخاب صداگذاری، ، Tracking تکنیک از استفاده نیاز صورت

 Full HD صورت  به ای دقیقه 6 تا 4 کلیپ:  نهایی خروجی -

 (HDRو پانوراما عکاسیشده )نمایش داده  محصوالت و غرفه از خبری و تبلیغاتی صنعتی، عکاسی -

 ملیون لایر 88هزینه : 

 

 

 B کالس  -2

 کارگردانی -

 و متری 3 پروجیپ متری، 8 کرین حرکتی ابزارهای با افتتاحیه روز در نهایی غرفه از نورپردازی و تصویربرداری روز یک -

 تخصصی تدوین متری، 2 اسالیدر

 موزیک انتخاب صداگذاری، ، color correction انیمیشن، صورت به اول متن ها،تیتراژ تایپوگرافی :شامل ساده گرافیک موشن  -

 Full HD صورت  دقیقه ای به 6 تا 4 کلیپ:  نهایی خروجی -

 (HDRو پانوراما نمایش داده شده )عکاسی محصوالت و غرفه از خبری و تبلیغاتی صنعتی، عکاسی -

 ملیون لایر 08هزینه: 

 

 



 

 C کالس -3

 کارگردانی -

 ساده تدوینمصاحبه با غرفه گذار،  متری، 2 اسالیدر و متری 3 پروجیپ حرکتی ابزارهای با تصویربرداری روز یک -

 موزیک انتخاب  -

 Full HD صورت  دقیقه ای به 6 تا 4 کلیپ :  نهایی خروجی -

 ملیون لایر 08هزینه: 

 

 

  Dکالس  -4

 .موزیک انتخاب و ها متن ساده تایپوگرافی ساده، گرافیک موشن قالب در کلیپ صورت به افتتاحیه روز از خبری عکاسی -

 دقیقه ای 5 تا Slide Show 3:  نهایی خروجی -

 ملیون لایر 22هزینه: 

 

 

  Eکالس  -

  HDR و پانوراما عکاسی محصوالت، و غرفه از خبری و تبلیغاتی صنعتی، عکاسی روز یک -

 ای حرفه ادیت با خبری عکس قطعه 38قطعه عکس و  58 : نهایی خروجی

 ملیون لایر 52هزینه: 

 

 

 

 


