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 خدمات شاین گرافیککامل لیست              

 (و تعرفه هزینه ها )به همراه توضیحات                

 

  برداریعکاسی و فیلم  

 عکاسی و فیلم برداری با موبایل )با کیفیت قابل قبول( ریال 000/000/15

 ای، فیلم برداری با موبایلعکاسی با دوربین حرفه ریال 000/000/35

 ایعکاسی و فیلم برداری با دوربین حرفه ریال 000/000/70

  روز تعریف شده اند.  30قیمت ها به ازای

  ساعت. 1ماهانه  با دوربین محدودیت فیلم برداری –عدد  50ماهانه  با دوربین )عکس(محدودیت تعداد شات

  :روز. 30جلسه به ازای  8محدودیت حضور

 

  تجهیزات عکاسی و فیلم برداری 

 میکروفون ریال 000/000/1

 سه پایه ریال 000/500

 پرده سبز ریال 000/500

 نور پردازی ریال 000/000/3

 تزئینات عکاسی و فیلم برداری )جهت زیبایی( کارفرمابر عهده 

میکروفون: جهت ضبط با کیفیت صدا برای توضیحات در تولید محتوی. )دارای انواع مختلف از قبیل بی سیم، با سیم، حذف 

 باشد(نویز و ... می

 .سه پایه: جهت ثابت نگه داشتن دوربین یا موبایل برای ضبط فیلم یا تهیه عکس

سبز: در مکان هایی که پس زمینه فیلم برداری مناسب نیست، جهت حذف پس زمینه و اضافه کردن هر نوع پس پرده 

کنند.زمینه دیگر، از پرده سبز استفاده می

 تعریف شده اند. قیمت ها به ازای هر جلسه

  جلسه در ماه رایگان است. 2تامین تجهیزات عکاسی و فیلم برداری 

 

  طراحی وبسایت 

 طراحی وبسایت شرکتی، خبری، آگهی، شخصی ریال 000/000/50

 طراحی وبسایت فروشگاهی، دانلودی، آموزشی ریال 000/000/100

طراحی وبسایت تک صفحه ای ریال 000/000/40
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مبلغ کل طراحی  5%

 سایت )ماهانه(
 پشتیبانی وبسایت

بستگی به مقدار 

 اطالعات دارد.

 نگهداری وبسایت

  باشد. جاگذاری محصوالت، اخبار، فیلم و عکس های خارج از وبسایت تنها شامل طراحی پیکره اصلی وبسایت میطراحی

باشد.طراحی اصلی، مربوط به نگهداری می

  کلیه اطالعات، عکس، فیلم و متن های وبسایت باید توسط کارفرما به طراح ارائه شود. تهیه اطالعات توسط طراح هزینه

داشت.جداگانه خواهد 

 باشد(ماه اول رایگان می 2باشد. )پشتیبانی وبسایت شامل حل مشکالت مربوط به وبسایت می

 باشد.نگهداری وبسایت شامل ویرایش یا بارگزاری اطالعات جدید از قبیل خبر، عکس،فیلم، محصول و... می 

 

  امکانات وبسایت 

 ریال 000/000/10

 )ماهانه(

 جستجوی گوگل(سئو )بهبود رتبه وبسایت در 

 )هر برگه(

 )هر برگه( طراحی گرافیک وبسایت ریال 000/000/10

 ای وبسایتامنیت حرفه ریال 000/000/5

 ریال 000/000/1

 )هر ایمیل(

 ایمیل وبسایت

 ریال 000/000/1

 )هر پالگین(

 سازی پالگین )امکانات اضافی وبسایت(نصب و فعال

 بروزرسانی منظم، کاهش حجم ها، جمله بندی بایست طبق پارامترهای تعیین شده توسط گوگل اجرای سئو می جهت(

های مناسب، پخش کلمات کلیدی، عدم کپی برداری و...( عمل کنیم. فلذا شرط اجرای سئو، همکاری کارفرما در ارائه 

محتوی است.

  شود که در صورت نداشتن عکس یا فیلم جهت جاگذاری در میطراحی گرافیک وبسایت به طرح های گرافیکی اطالق

شود.محل موضوع مورد نظر توسط طراح، طراحی می

 باشد که پسوند آن آدرس وبسایت شما است. ایمیل وبسایت ایمیل هاست وبسایت می

info@shinegraphic.ir   -   meysam@varzesh3.ir   -   contact@apple.comبرای مثال: 

 ای، محابسه های متعددی برای باال بردن سطح امکانات وبسایت وجود دارند )موقعیت مکانی وبسایت، فاکتور حرفه پالگین

کننده سود و زیان، ارسال پیامک، اتصال به اداره پست، پشتیبان گیر وبسایت، ارسال ایمیل خودکار و...( که کارفرما 

نصب و فعالسازی آنرا داشته باشید. تواند با توجه به نیاز وبسایت از طراح درخواستمی
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  طراحی گرافیک شبکه اجتماعی اینستاگرام 

 ریال 000/000/20

 )ماهانه(

 عدد در ماه( 10طراحی پست، استوری و هایالیت )پست یا استوری تا سقف 

 بدون عکاسی و فیلم برداری، پست تحقیقی 1ثانیه،  30دقیقه، موشن  1تیزر 

 ریال 000/000/30

 )ماهانه(

 عدد در ماه( 20طراحی پست، استوری و هایالیت )پست یا استوری تا سقف 

 بدون عکاسی و فیلم برداری، پست تحقیقی 2دقیقه،  1دقیقه، موشن  2تیزر 

 ریال 000/000/50

 )ماهانه(

 عدد در ماه( 30طراحی پست، استوری و هایالیت )پست یا استوری تا سقف 

 بدون عکاسی و فیلم برداری، پست تحقیقی 3دقیقه،  2دقیقه، موشن  3تیزر 

 پشتیبانی مناسبت ها )شمسی، قمری و میالدی( ریال 000/000/2

 هماهنگی و ساخت پست یا استوری جهت تبلیغ توسط پیج های دیگر ریال 000/000/2

 افزایش فالوئر )با فالو کردن فالوئرهای پیج های مرتبط( ریال 000/000/2

 دقیقه( 1موشن گرافیک )هر  ریال 000/000/10

 دقیقه( 1تیزر )هر  ریال 000/000/5

 ریال 000/000/2

 )هر پست(

 تحقیق، مطالب علمی، آموزشی و ...

 )جمع آوری هر نوع اطالعات از اینترنت(

 طراحی چاپ )کارت ویزیت، سربرگ، پاکت نامه، تراکت و ...( ریال 000/000/2

 پاسخ دهی به دایرکت ها و کامنت ها ریال 000/000/3

 تبادل با پیج های مرتبط )پست و استوری( ریال 000/000/2

 اجرای جشنواره ریال 000/000/5

 عکس ها و ... جهت تاثیر گذاری بهتر.موشن )موشن گرافیگ(: متحرک کردن کاراکتر، نوشته ها، 

 تیزر: ساخت کلیپ از عکس و فیلم ها با موزیک.

  شوند.طراحی گرافیک پیج های اینستاگرام شامل افزایش فالوئر نمیمدیریت و

 .قیمت های اشاره شده بصورت ماهانه هستند



 

  پک ویژه اینستاگرام شاین گرافیک 

 ایعکاسی صنعتی و فیلم برداری حرفه 

  طراحی قالب گرافیکی برای پست و استوری ها 

 پیج طراحی هایالیت های منظم و متناسب با قالب 

 ساخت تیزر و موشن گرافیک نامحدود 

 طراحی لوگو و ساخت لوگوموشن 

 طراحی طرح های تبلیغاتی و انتشار آن در پیج های تبلیغاتی 
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 افزایش درگیری مخاطبین با پیج 

 اجرای کمپین های تبلیغاتی 

 ایده پردازی اختصاصی برای پیج و اجرا برای کمک به رشد هر چه سریع تر پیج 

 اپی و تلگرامیپشتیبانی واتس 

 پاسخ گویی مناسب به کامنت ها و دایرکت ها 

 ایجاد سواالت جذاب در استوری و درگیری بیشتر مخاطبان با پیج 

 ای از هشتگ هااستفاده درست و حرفه 

 تبادل و ایجاد ارتباط با پیج های همکار و مرتبت جهت افزایش فالوئر و ارتقاء پیج 

 بندی و انتشار پست ها بصورت کامال دقیق و حساب شده جهت بازخورد بهترزمان  

 طراحی سناریو های جذاب برای پست و استوری ها برای جذب مخاطب 

 تامین امنیت پیج و پشتیبان گیری از محتوی پیج در بازه زمانی مرتب 

 پینترست انتشار محتوی در سایر شبکه های اجتماعی )فیس بوک، توئیتر، آپارات، 

 و...( جهت بازخورد بیشتر و سئو بهتر

 شود.هزینه این پک بروز محاسبه و اعالم می



 

  پوستر 

                         پوستر ریال 000/000/5

              بنر ریال 000/000/3

  شود.محاسبه میهزینه خدمات دیگر مانند عکاسی، خوشنویسی، اسکن، ساخت ماکت و تدوین شعار جداگانه

 

 

 

  گرافیک تبلیغات 

 ی مجلهآگهی یک صفحه ریال 000/000/10

                         آگهی یک چهارم، یک دوم و یا تمام صفحه روزنامه

 ها و موسساتگرافیک تابلوی سردر فروشگاه ریال 000/000/10

 

 

  گرافیک تبلیغات محل فروش 

                   (Hanger or Dangler)هنگر یا دنگلر  ریال 000/000/5

 شود.ها که از سقف آویزان میرسانی در فروشگاهابزار اطالع



ShineGraphic.ir  گرافیک شاین 

5 
 

 

                   (Wobbler)ر وابل ریال 000/000/4

جریان هوا و یا عبور شود و با حرکت در اثر ی فروشگاه متصل میها، که به قفسه یا طبقهرسانی در فروشگاهابزار اطالع

 شود.(کند.)نوع متداول آن با طلق و مقوا ساخته میافراد نظر خریداران را جلب می

 

                   (Sticker)استیکر  ریال 000/000/3

 شود.برچسب اطالع رسانی که معموال جهت چسباندن برروی شیشه یا کف فروشگاه استفاده می

 

                   (Shelf talker)شلف تاکر  ریال 000/000/3

شود. معموال یا مقوایی است های فروشگاه استفاده میرسانی در عرض طبقات، در قفسهابزاری است که از آن برای اطالع

گیرد( و یا نواری است )که تا خورده، نیمی از آن زیر محصول قرار گرفته و نیم دیگر، بر روی پیشانی طبقه یا قفسه قرار می

 چسبد.ی قفسه میکه به بدنه

 

                   (Bunting)بانتینگ  ریال 000/000/3

رسانی که معموال برروی مقوا یا طلق چاپ شده و به صورت ریسه )تکرار یک یا چند طرح مرتبط( از یک سو به ابزار اطالع

 شود.سوی دیگر فروشگاه کشیده می

 

                   (Window Freeze)ویندو فریز  ریال 000/000/3

 شود.ها نصب میاستیکری که به صورت دورتادور برروی ویترین فروشگاه

 

  ی راهنمادفترچه 

                        ی راهنماپشت و روی جلد دفترچه ریال 000/000/1

 های داخلی، هر صفحهطراحی و اجرای صفحه ریال 000/500

 نمودار، هر موردجدول و  ریال 000/000/1

شود. ممکن است ی یک کاال و یا توضیح چگونگی کارکرد محصول اطالق میبه مجموعه اطالعات توضیحی درباره

 های راهنمای محصوالت گوناگون یک شرکت با جلدهای یکسان و صفحه های داخلی گوناگون طراحی شوند.دفترچه

  شود.تصویرها و موارد دیگر جداگانه محاسبه میهزینه تصویرسازی، حروفچینی، ترجمه، عکاسی، اسکن



 

  کاتالوگ 

                      ساختار و شخصیت کلی کاتالوگ ریال 000/000/10

 جلد کاتالوگ )شامل رو و پشت جلد و عطف( ریال 000/000/5

 های داخل، هر صفحهصفحه ریال 000/000/1
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ها و یا صدها تواند از چند صفحه تا دهمجموعه محصوالت و یا خدماتی است که میای از کاتالوگ اطالعات طبقه بندی شده

های داخلی به صورت ثابت و یا مشابه صفحه آرایی صفحه باشد. ممکن است جلد کاتالوگ جداگانه طراحی شده و صفحه

 شوند.

 شود.محاسبه می هزینه تصویرسازی، حروفچینی، ترجمه، عکاسی، اسکن تصویرها و موارد دیگر جداگانه

 های داخل کاتالوگ متفاوت و متنوع باشند، برآورد براساس بروشور خواهد بود.چنانچه صفحه

 

  کارت 

                کارت دعوت، تبریک و موارد نظیر ریال 000/000/3

 کارت های بانکی، اعتباری، تلفن، ویزیت و موارد نظیر، یک مورد ریال 000/000/5

 شود.دیگر مانند عکاسی، اسکن، خوشنویسی و تدوین شعار جداگانه محاسبه می هزینه خدمات

 

 

 

 

 

  گرافیک متحرک 

                        ثانیه( 30)زمان حدودی  Logo Motion))لوگو متحرک  ریال 000/000/20

                        ثانیه( 30)زمان حدودی بنر متحرک تبلیغاتی، سایت  ریال 000/000/10

                        ثانیه( 60)زمان حدودی فلت موشن، اینفو متحرک  ریال 000/000/15

 بسته برنامه تلوزیون کامل ریال 000/000/50
                       ها، زیرنویس، پس زمینه متحرکطراحی لوگو، عنوان بندی، شروع و انتها، ورود برنامه، جداکننده

                        ثانیه( 30)زمان حدودی  و تیزر گرافیک متحرک، آگهی تبلیغات ریال 000/000/10

 ای مستقل به صورت کلی و با رایزنی تواند به صورت پروژهای برای گرافیک متحرک یک پیشنهاد است و میسنجش ثانیه

طرفین برآورد و ارزیابی شود.

 شود.ترجمه، عکاسی، تهیه و تولید موسیقی و صداگذاری جداگانه محاسبه میهای تصویری سازی، هزینه

 .لوگوی متحرک صرفا شامل متحرک سازی است. طراحی لوگو جداگانه محاسبه خواهد شد

 

  مشاوره 

                        مشاوره و مدیریت برای تعیین خط مشی و سیاست کلی کار، هر ساعت ریال 000/000/1

 ی سمینار و سخنرانی یک پروژهارایه ریال 000/000/50

 شاپ( به ازای هر روزبرگزاری کارگاه )ورک ریال 000/000/10

 های موجود ی قیمتدار انجام آن شود، طبق تعرفههر نوع خدمات دیگر که به صورت طراحی و موارد نظیر، مشاوره عهده

شوند.محسابه می
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 برگزارکننده موظف ی برگزارکننده خواهد بود.های پروازی، به عهده... مدرس برای کارگاه هزینه ایاب و ذهاب، اقامت و

است از قبل، محل اقامت و نوع ایاب و ذهاب را با مدرس هماهنگ نماید.

 شود.می% به قمیت پایه افزوده 50شاپ( بیش از یک روز باشد، به ازای هرروز، در صورتی که زمان برگزاری کارگاه )ورک

 

  )لوگو( نشانه 

 ی فارسینشانه یا نشانه نوشته ریال 000/000/10

 بازسازی / ویرایش نشانه ریال 000/000/5

 شود.ی فارسی، طراحی مجزا محسوب میی التین برای نشانه نوشتهطراحی نمونه

 شود.مبلغی بابت آن اضافه نمی ی زیر نشانه، محدود به انتخاب فونت باشد، جزو طراحی نشانه است وچنانچه نوشته

  چنانچه نشانه یا نشانه نوشته از قبل موجود باشد و طراح، تغییراتی بر روی آن اعمال و آن را به روز نماید، بازسازی نشانه

 شود.محسوب می


