
@GAMAROOM WWW.GAMAROOM.IR 09101546544 

 هب  انم  ازید   منان

 (1399)ػال  سػاًِ ای هَػؼِ؛ تعشفِ ی تؼتِ ّای تَلیذ هحتَای

 

 : یا تیسر تبلیغاتی دیوکستساخت وی .1

 000/000/2الی   000/800 دقیقِ ؛ تذٍى اجاسُ تجْیضات   ٍ اػتذیَ 10الی  5ّش 

 تَهاى  000/500/2الی   000/500/1  ٍ اػتذیَ دقیقِ؛ تذٍى اجاسُ تجْیضات  15ی ال 10ّش 

 تَهاى  000/000/4الی    000/500/2 اػتذیَ ٍ دقیقِ  ؛  تِ ّوشاُ اجاسُ تجْیضات 15الی  10ّش 

 

 ساخت پادکست  از کتب؛  .2

 000/000/2الی      000/500ّش کتاتی اص  ّش پشٍطُ

  ُّضیٌِ خَاّذ شذ. تشآٍسد فحِ ٍ هحتَای تَلیذ شذُ اص آىکتاب، تعذاد صتشاػاع تعذادّش پشٍط 

 .تَلیذ هحتَای ّش کتاب شاهل خالصِ ، سٍاًخَاًی ٍ ػاخت هحتَای صشیح اص کتاب هی تاشذ 

  سٍص خَاّذ  تَد  15الی     7تیي   صهاى  تحَیل ّش کتاب 

 

 گویا سازی کتب؛ .3

 تَهاى   000/40الی     000/25اص  ّش صفحِ  کاهل   اص کتاب

 

 اینفوگرافی .4

 تَهاى   000/500/2الی    000/000/1اص  طشاحی ایٌفَگشافی تش اػاع قالة ّای اص پیش ػاختِ شذُ

 تَهاى   000/500/3الی      000/500/1اص   طشاحی ایٌفَگشافی تا ػاخت قالة ّای جذیذ

  ِّضیٌِ ّش تشگِ ی چاپی تش اػاع تعشفِ ی سٍص ٍ تا اهکاى چاج ایٌفَگشافی ّا ًیض ٍجَد داسد ک

 تخفیف ٍیظُ طشف قشاسداد هَػؼِ هحاػثِ خَاّذ شذ .

 طشاحی هیشَد ٍ پغ اص اتوام پشٍطُ فایل ًْایی  ًیض   دس    1،  ٍ آ  2،  آ  3،  آ4دس قالة ّای آ

 اختیاس کاسفشها قشاس هی گیشد.

 صهاى خَاّذ تشد. سٍص 10الی  3یي  صهاى تحَیل ّش ایٌفَکشافی  ت 
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 موشن گرافی .5

 تَهاى  000/500الی    000/200اص  ّش پشٍطُ  دس ّش ثاًیِ؛

 تَهاى 000/000/1الی    000/500 اص   اػتاج هَشي  دس ّش ثاًیِ؛

  ثاًیِ ٍجَد ًذاسد. 30اهکاى ػاخت هَشي صیش 

 صهاى تحَیل ّش هَشي   تیي یک  ّفتِ تا ػِ ّفتِ هی تاشذ 

   ثاًیِ آغاص هی شَد. 5اػتاج هَشي اص 

 

 طراحی .6

 تَهاى  000/150اص  پَػتش

 تَهاى 000/300اص  لَگَ 

 تَهاى 100/ 000اص  کاست ٍیضیت

 تَهاى 000/150اص  جلذ کتاب 

 تَهاى 000/500/1  کاٍس هَػیقی) تِ ّوشاُ عکاػی + تایپَگشافی( 

 تَهاى 000/480 + تایپَگشافی( عکغ اسػالیکاٍس هَػیقی) 

 تَهاى 000/950  ( تِ صَست هفَْهی هَػیقی)کاٍس 

  سٍص صهاى خَاّذ تشد 10الی  3صهاى تحَیل ّش پشٍطُ تیي 

 طشاحی  هیشَد  ّش پشٍطُ ای دس ػِ  الی  پٌج  ًوًَِ اتَد 

 

 پوشش خبری؛ .7

 تَهاى 000/300الی     000/200اص  آفیش ّش ًیشٍ؛

 5تیضس اص عکغ، فیلن ٍ خثشّای  سٍص هشاػن؛ اص  تذٍیي 

 دقیقِ 15الی 

 تَهاى 000/500/1الی     000/600اص    

   آفیش ًیشٍ کن تش اص ػِ ًفش اهکاى پزیش  ًیؼت؛  کِ  شاهل عکاع،  فیلوثشداس  ٍ  خثشگضاس

 هی تاشذ.
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 ؛  عکاسی  .8

 ت 000/000/4فشین؛  50 ت 000/000/2فشین؛  20 ت 000/200/1فشین؛  10 هذلیٌگ) تا ادیت(

 ت 000/000/2فشین؛   50 ت  000/900فشین؛  20 ت  000/600فشین؛  10 هَاد غزایی)کیک،شکالت، غزا ٍ ًَشیذًی( 

 ت  000/000/3فشین؛  50 ت  000/500/1فشین ؛  20 ت  000/900فشین؛   10 تضییٌی) صیَسآالت، ػاعت ٍ جَاّشآالت(

 ت000/200/2فشین  ؛  50 ت 000/000/1فشین  ؛  20 ت  000/700فشین؛  10 کشیؼتالظشٍف شیشِ ای  ٍ  

 ت  000/000/2فشین؛  50 ت  000/900فشین؛  20 ت 000/600فشین؛  10 پاسچِ،  چشم  ، کیف  ، کفش  ٍ غیشُ

 ت  000/000/2فشین؛  50 ت  000/900 فشین؛ 20 ت 000/600فشین؛  10 ٍ تْذاشتی  لَاصم آسایشی 

 .تعییي کٌٌذُ  ی تکٌیک عکاػی دس ّش هَسد  تِ عْذُ  عکاع  هی تاشذ 

 .صهاى تحَیل ّش پشٍطُ تش اػاع حجن عکغ ّا ٍ فشین ّا تعییي  هی شَد 

 

 اجاره  .9

 تَهاى  000/700تَهاى  الی   000/300اص  اتاق کشٍهاکی) تذٍى تجْیضات(

 تَهاى  000/500/1الی    000/800  اص اتاق کشٍهاکی) تِ ّوشاُ  تجْیضات دٍستیي ٍ ّاشف(

 تَهاى  000/100الی   000/50اص  دیَ صذا  تِ ّوشاُ اپشاتَس ػاعتیَاػت

 

 طراحی در شبکه های اجتماعی ؛  .01

 تَهاى 000/200 تٌش هتشک تثلیغاتی ) تِ صَست گیف(

 تَهاى 000/150 تٌش تلگشام ٍ ایٌؼتاگشام

 تَهاى 000/80 قالة اػتَسی ایٌؼتاگشام 

 تَهاى 000/150 قالة پؼت  ایٌؼتاگشام

 تَهاى IGTV 000/100کاٍس 

 تَهاى 000/70 آیکَى( 5آیکَى ّایالیت ایٌؼتاگشام ) 

 تَهاى 000/90 آیکَى( 10آیکَى ّایالیت ایٌؼتاگشام ) 

 تَهاى 120//000 آیکَى( 15آیکَى ّایالیت ایٌؼتاگشام ) 

 تَهاى 000/150 طشاحی الیت تاکغ

  اػت کِ  ّش طشاحی دٍ الی ػِ اتَد خَاّذ داشتقاتل رکش 

  فایل ًْایی تِ صَست فایل الیِ تؼتِ دس فشهت ّایJPEG    ٍTIFF  ًحَیل دادُ خَاّذ شذ 

 دس صَست ًیاص تِ فایل الیِ تاص پٌجاُ دسصذ هثلغ کل دسیافت هیشَد 
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 طراحی پست و استوری اینستاگرام .00

 تَهاى 000/85 اػالیذ( 2پؼت اػالیذی ) 

 تَهاى 000/125 اػالیذ(3پؼت اػالیذی ) 

 تَهاى 000/210 اػالیذ( 5پؼت اػالیذی ) 

 تَهاى 000/425 اػالیذ(  10پؼت اػالیذی ) 

 تَهاى 000/125 قؼوتی (  3پؼت پاصلی ) 

 تَهاى 000/250 قؼوتی (  6پؼت پاصلی ) 

 تَهاى 000/380 قؼوتی ( 9پؼت پاصلی ) 

 تَهاى 000/510 قؼوتی ( 12پؼت پاصلی ) 

 


