
49 تابستان –منو های فیلمبرداری و عکاسی عروسی و ساخت کلیپ و چاپ عکس و آلبوم گروه هنری آتلیه عکس و فیلم اندیشه نو   
 /http://www.andisheh-no.com/News/topic/136  >---- جهت اطالع از آخریت تعرفه ها به آدرس سایت روبرو مراجعه نمائید

3، واحد  2، طبقه  185آدرس : ایران ، تهران ، تقاطع خیابان آیت و دماوند ، روبروی سینمای ماندانا ، جنب بانک اقتصاد نوین ، پالک   

57774549424174منشی پیامک هوشمند :  74549424174همراه :  00459115تلفکس :  00415304 – 00415971تلفن تماس :   

  no.com-info@andishehایمیل آدرس :   no.com-www.andishehوب سایت : 

 Nx-1منوی شماره  Nx-2 منوی شماره Nx-3منوی شماره  Nx-4منوی شماره  Nx-5منوی شماره  Nx-6منوی شماره  Nx-7منوی شماره  Nx-8منوی شماره 

 NX 3دوربین 

 Full HDفیلمبرداری 

 دو دوربینه

 فیلمبردارنفر   2

 عکاسی باغ

 عکاسی آتلیه روز مراسم

 عکاسی داخل مراسم

 ) هدیه ( عکاسی اسپورت آتلیه

 هزار تومان 517ساعت اضافه 
Ram SD 

Record Full HD 
 DVDخروجی میکس 

 Aکالس میکس 

 اختصاصیتصویربرداری با کرین 

 تصویربرداری با روتیت در باغ

 ده برگ 97*   87آلبوم دیجیتال 
 ده ب 03*  67آلبوم دیجیتال اسپرت 

 روز مراسم پروژکشنکلیپ 

 577*  07شاسی سر مجلسی 

 51*  57مجلسی لیت سر  37
 تصویربرداری کلیپ عروسی روز جدا

- 
- 

 37*   40خانواده ها هدیه عکس عدد  2

 20*  25عدد عکس  27

- 
- 
- 

 میکس DVDچاپ عکس روی 

 27*  57سمپل دیجیتال آلبوم 

 عدد سورس فایل عکس 57
 6*  4عدد عکس کیف پول  2

- 
 مشتری HDDفیلم مادر اصلی روی 

 NX 3دوربین 

 Full HDفیلمبرداری 
 دو دوربینه

 نفر فیلمبردار  2
 عکاسی باغ

 عکاسی آتلیه روز مراسم
 عکاسی داخل مراسم

 ) هدیه ( عکاسی اسپورت آتلیه
 هزار تومان 517ساعت اضافه 

Ram SD 
Record Full HD 

 DVDخروجی میکس 
 Aکالس میکس 

 تصویربرداری با کرین در باغ

 تصویربرداری با روتیت در باغ
 ده برگ 97*   87آلبوم دیجیتال 

 ده ب 37*  67آلبوم دیجیتال اسپرت 

 روز مراسم پروژکشنکلیپ 

 577*  07شاسی سر مجلسی 
 51*  57مجلسی لیت سر  21

 تصویربرداری کلیپ عروسی روز جدا
- 
- 

 37*   40خانواده ها هدیه عکس عدد  2

 20*  25عدد عکس  51
- 
- 
- 

 میکس DVDچاپ عکس روی 
 27*  57سمپل دیجیتال آلبوم 
 عدد سورس فایل عکس 6
 6*  4عدد عکس کیف پول  2

- 
 مشتری HDDفیلم مادر اصلی روی 

 NX 3دوربین 

 Full HDفیلمبرداری 

 دوربینه دو

 نفر فیلمبردار  2

 عکاسی باغ

 عکاسی آتلیه روز مراسم

 عکاسی داخل مراسم

 عکاسی اسپورت آتلیه ) هدیه (

 هزار تومان 517ساعت اضافه 
Ram SD 

Record Full HD 
 DVDخروجی میکس 

 Bکالس میکس 

 تصویربرداری با کرین در باغ

 در باغ روتیتتصویربرداری با 

 ده برگ 97*   87آلبوم دیجیتال 
 ده ب 37*  67آلبوم دیجیتال اسپرت 

- 

 577*  07شاسی سر مجلسی 

 51*  57مجلسی لیت سر  27

- 
- 
- 

 37*   40خانواده ها هدیه عکس عدد  2

 20*  25عدد عکس  51
- 
- 
- 

 میکس DVDچاپ عکس روی 

 27*  57سمپل دیجیتال آلبوم 

 عدد سورس فایل عکس 6
 6*  4عدد عکس کیف پول  2

- 
 مشتری HDDروی فیلم مادر اصلی 

 NX 3دوربین 

 Full HDفیلمبرداری 

  دوربینه دو

 نفر فیلمبردار  2

 عکاسی باغ

 عکاسی آتلیه روز مراسم

 عکاسی داخل مراسم

 عکاسی اسپورت آتلیه ) هدیه (

 هزار تومان 517ساعت اضافه 
Ram SD 

Record Full HD 
 DVDخروجی میکس 

  Cکالس میکس

 تصویربرداری با کرین در باغ

- 

 ده برگ 97*   87آلبوم دیجیتال 

- 

- 

 577*  07شاسی سر مجلسی 

 51*  57مجلسی لیت سر  27
- 
- 
- 

 37*   40خانواده ها هدیه عکس عدد  2

 20*  25عدد عکس  51

- 
- 
- 

 میکس DVDچاپ عکس روی 

 27*  57سمپل دیجیتال آلبوم 

 عدد سورس فایل عکس 6
 6*  4عدد عکس کیف پول  2

- 
 مشتری HDDروی فیلم مادر اصلی 

 NX 3دوربین 

 Full HDفیلمبرداری 

 دوربینه دو

 نفر فیلمبردار  2

 عکاسی باغ

 عکاسی آتلیه روز مراسم

 عکاسی داخل مراسم

 عکاسی اسپورت آتلیه ) هدیه (

 هزار تومان 517ساعت اضافه 
Ram SD 

Record Full HD 
 DVDخروجی میکس 

 Cکالس میکس 

- 

- 
 ده برگ 97*   87آلبوم دیجیتال 

- 

- 

 577*  07شاسی سر مجلسی 

 51*  57مجلسی لیت سر  27

- 
- 
- 

 37*   40خانواده ها هدیه عکس عدد  2

 20*  25عدد عکس  51

- 
- 
- 

 میکس DVDچاپ عکس روی 

 27*  57سمپل دیجیتال آلبوم 

 عدد سورس فایل عکس 1
 6*  4عدد عکس کیف پول  2

- 
 مشتری HDDروی فیلم مادر اصلی 

 NX 3دوربین 

 Full HDفیلمبرداری 

 دوربینه دو

 نفر فیلمبردار  2

 عکاسی باغ

 عکاسی آتلیه روز مراسم

- 

- 

 هزار تومان 517ساعت اضافه 
Ram SD 

Record Full HD 
 DVDخروجی میکس 

 Cکالس میکس 

- 

- 
 ده برگ 37*   67آلبوم دیجیتال 

- 

- 

 577*  07شاسی سر مجلسی 

 51*  57مجلسی لیت سر  51

- 
- 
- 

 27*   37  خانواده هاهدیه عکس عدد  2

 20*  25عدد عکس  57

- 
- 
- 

 میکس DVDچاپ عکس روی 

 27*  57سمپل دیجیتال آلبوم 

 عدد سورس فایل عکس 9
 6*  4عدد عکس کیف پول  2

- 
 مشتری HDDروی فیلم مادر اصلی 

 NX 3دوربین 

 Full HDفیلمبرداری 

 دوربینه دو

 نفر فیلمبردار  2

- 

 مراسمعکاسی آتلیه روز 

- 

- 

 هزار تومان 517ساعت اضافه 
Ram SD 

Record Full HD 
 DVDخروجی میکس 

 Cکالس میکس 

- 

- 
- 

- 

- 

 577*  07شاسی سر مجلسی 

 51*  57مجلسی لیت سر  51

- 
- 
- 

 27*   37  خانواده هاهدیه عکس عدد  2

 20*  25عدد عکس  57

- 
- 
- 

 میکس DVDچاپ عکس روی 

- 

 عدد سورس فایل عکس 3
 6*  4عدد عکس کیف پول  2

- 
 مشتری HDDروی فیلم مادر اصلی 

 NX 3دوربین 

 Full HDفیلمبرداری 

 دوربینه تک

 نفر فیلمبردار  5

- 

 عکاسی آتلیه روز مراسم

- 

- 

 هزار تومان 517ساعت اضافه 
Ram SD 

Record Full HD 
 DVDخروجی میکس 

 Dکالس میکس 

- 

- 
- 

- 

- 

 17*  07شاسی سر مجلسی 

 51*  57مجلسی لیت سر  57

- 
- 
- 

 16*   21خانواده ها هدیه عکس عدد  2

 58*  53عدد عکس  57

- 
- 
- 

 میکس DVDچاپ عکس روی 

- 

 عدد سورس فایل عکس 2
 6*  4عدد عکس کیف پول  2

- 
 مشتری HDDروی فیلم مادر اصلی 

 

تومان 3303335.6هزینه  تومان 7707771.1هزینه   تومان 3303336.0هزینه   تومان 3303336.2هزینه   تومان 3303335.2هزینه   تومان 3303331.2هزینه   تومان 3303335.1هزینه   تومان 0330333هزینه    

 توضیحات تکمیلی :

و استدی کم میباشد . نمایی مانند کرینلوکیشن ) محل ( فیلمبرداری و عکاسی خارج از استودیو بر عهده متقاضی میباشد ، ساخت کلیپ در تهران محاسبه شده است و بدون تجهیزات سیو یا اضافه نمائید ،  هزینه ایاب و ذهاب و ورودی باغ یا  وانید برخی از گزینه ها را ارتقاگزینه های منو ها قابل حذف نمیباشد و تنها میت  

 ائه شود .میبایست هارد دیسک به دفتر توسط متقاضی ار HDDتوافقی در قرارداد فروخته و امتیاز آن واگزار میگردد ، برای منو های دارای میکس با خروجی  ساعت اضافه از پایان برنامه تاالر به بعد محاسبه میگردد ، سورس فایل کامپیوتری عکس های گرفته شده خارج از منو تنها با پرداخت مبلغ

 زمان بیشتر یا کمتری صرف شده و هزینه بیشتر یا کتری در نظر گرفته میشود . BlueRayو یا داشتن کرین یا وسایل حرکتی سینمایی دیگر یا گرفتن خروجی  Full HDبا  HDکالس میکس به معنای این میباشد که در تدوین یک دوربین با دو دوربین یا تدوین 

http://www.andisheh-no.com/News/topic/136/
http://www.andisheh-no.com/News/topic/136/
http://www.andisheh-no.com/
mailto:info@andisheh-no.com


49 تابستان –منو های فیلمبرداری و عکاسی عروسی و ساخت کلیپ و چاپ عکس و آلبوم گروه هنری آتلیه عکس و فیلم اندیشه نو   
 /http://www.andisheh-no.com/News/topic/136  >---- جهت اطالع از آخریت تعرفه ها به آدرس سایت روبرو مراجعه نمائید

3، واحد  2، طبقه  185آدرس : ایران ، تهران ، تقاطع خیابان آیت و دماوند ، روبروی سینمای ماندانا ، جنب بانک اقتصاد نوین ، پالک   

57774549424174منشی پیامک هوشمند :  74549424174همراه :  00459115تلفکس :  00415304 – 00415971تلفن تماس :   

  no.com-info@andishehایمیل آدرس :   no.com-www.andishehوب سایت : 

 5D 1منوی شماره  5D 2منوی شماره  5D 3منوی شماره  5D 4منوی شماره  5D 5منوی شماره  5D 6منوی شماره  5D 7منوی شماره  5D 8منوی شماره 

 Canon Mark 3دوربین 

 Full HDفیلمبرداری 

 سه دوربینه

 نفر فیلمبردار 3

 عکاسی باغ

 عکاسی آتلیه روز مراسم

 عکاسی داخل مراسم

 عکاسی اسپورت آتلیه ) هدیه (

 هزار تومان 277ساعت اضافه 
Ram CF 

Record Full HD 
 DVD + Bluray + HDDخروجی میکس 

 Aکالس میکس 

 خارج تهرانکلیپ آشنایی اسپرت 

 تصویربرداری با کرین اختصاصی
 در روز جدا Fs700تصویربرداری با 

 ده برگ 97*   87آلبوم دیجیتال 
 ده ب 97*  87آلبوم دیجیتال اسپرت 

 577*  07شاسی سر مجلسی 

 56*  25مجلسی لیت سر  97

 97*   87الو پازل  5

 37*   91ساعت حلقه و عکس 
 کارت دعوت عروسی به تعداد خانواده ها

 37*  91خانواده ها هدیه عکس عدد  2

 58*  53عدد عکس  57

 25*  56عدد عکس  27

 21*  27عدد عکس  57

 شاسی 577*  07عکس 

 میکس DVDچاپ عکس روی 
 27*   57دیجیتال سمپل عدد آلبوم  2

 همه سورس فایل عکس گرفته شده
 6*  4عدد عکس کیف پول  52

 56*  25عدد ساعت رومیزی  3
 متقاضی HDDفیلم مادر اصلی 

 Canon Mark 3دوربین 

 Full HDفیلمبرداری 

 دوربینه سه

 نفر فیلمبردار 3

 عکاسی باغ

 عکاسی آتلیه روز مراسم

 عکاسی داخل مراسم

 آتلیه ) هدیه (عکاسی اسپورت 

 هزار تومان 277ساعت اضافه 
Ram CF 

Record Full HD 
  DVD + Bluray + HDDخروجی میکس 

 Aکالس میکس 
 تصویربرداری و عکاسی عروسی روز جداگانه

 تصویربرداری با کرین در باغ

 در روز جدا Fs700تصویربرداری با 

 ده برگ 97*   87آلبوم دیجیتال 
 ده ب 67*  37آلبوم دیجیتال 

 577*  07شاسی سر مجلسی 

 56*  25مجلسی لیت سر  21

  در روز جدا Goproتصویربرداری با 

- 
- 

- 

- 

 25*  56عدد عکس  27

- 

- 

 میکس DVDچاپ عکس روی 

 27*  57سمپل دیجیتال آلبوم  2

 عدد سورس فایل عکس 57
 6*  4عدد عکس کیف پول  9

- 
 متقاضی HDDفیلم مادر اصلی 

 Canon Mark 3دوربین 

 Full HDفیلمبرداری 

 دوربینه دو

 نفر فیلمبردار 2

 عکاسی باغ

 عکاسی آتلیه روز مراسم

 عکاسی داخل مراسم

 عکاسی اسپورت آتلیه ) هدیه (

 هزار تومان 277ساعت اضافه 
Ram CF 

Record Full HD 
  DVD + Bluray + HDDخروجی میکس 

 Aکالس میکس 

 تصویربرداری و عکاسی عروسی جداگانه
 تصویربرداری با کرین در باغ

- 

 ده برگ 97*   87آلبوم دیجیتال 
 ده ب 37*  67آلبوم دیجیتال اسپرت 

 577*  07شاسی سر مجلسی 

 56*  25مجلسی لیت سر  21
- 
- 
- 

- 

- 

 27*  21عدد عکس  51

- 

- 

 میکس DVDچاپ عکس روی 

 27*  57سمپل دیجیتال آلبوم  2

 عدد سورس فایل عکس 6
 6*  4عدد عکس کیف پول  9

- 
 متقاضی HDDفیلم مادر اصلی 

 Canon Mark 3دوربین 

 Full HDفیلمبرداری 

 دوربینه دو

 نفر فیلمبردار 2

 عکاسی باغ

 عکاسی آتلیه روز مراسم

 عکاسی داخل مراسم

 عکاسی اسپورت آتلیه ) هدیه (

 هزار تومان 277ساعت اضافه 
Ram CF 

Record Full HD 
  DVD + Bluray + HDDخروجی میکس 

 Bکالس میکس 

- 

 تصویربرداری با کرین در باغ

- 

 ده برگ 97*   87آلبوم دیجیتال 
 ده ب 37*  67آلبوم دیجیتال اسپرت 

 577*  07شاسی سر مجلسی 

 56*  25مجلسی لیت سر  21

- 
- 
- 

- 

- 

 27*  21عدد عکس  51

- 

- 

 میکس DVDچاپ عکس روی 

 27*  57سمپل دیجیتال آلبوم  2

 عدد سورس فایل عکس 6
 6*  4عدد عکس کیف پول  9

- 
 متقاضی HDDفیلم مادر اصلی 

 Canon Mark 3دوربین 

 Full HDفیلمبرداری 

 دوربینه دو

 نفر فیلمبردار 2

 عکاسی باغ

 عکاسی آتلیه روز مراسم

 عکاسی داخل مراسم

 عکاسی اسپورت آتلیه ) هدیه (

 هزار تومان 277ساعت اضافه 
Ram CF 

Record Full HD 
  DVD + Bluray + HDDخروجی میکس 

 Bکالس میکس 

- 

 تصویربرداری با کرین در باغ

- 

- 
 ده ب 97*  87آلبوم دیجیتال 

 577*  07شاسی سر مجلسی 

 56*  25مجلسی لیت سر  20
- 
- 
- 

- 

- 

 27*  21عدد عکس  51

- 

- 

 میکس DVDچاپ عکس روی 

 27*  57سمپل دیجیتال آلبوم 

 عدد سورس فایل عکس 6
 6*  4عدد عکس کیف پول  9

- 
 متقاضی HDDفیلم مادر اصلی 

 Canon Mark 3دوربین 

 Full HDفیلمبرداری 

 دوربینه دو

 نفر فیلمبردار 2

 عکاسی باغ

 عکاسی آتلیه روز مراسم

- 

- 

 هزار تومان 277ساعت اضافه 
Ram CF 

Record Full HD 
  DVD + HDDخروجی میکس 

 Bکالس میکس 

- 

- 

- 

- 
 ده ب 67*  37آلبوم دیجیتال 

 577*  07شاسی سر مجلسی 

 56*  25مجلسی لیت سر  51
- 
- 
- 

- 

- 

 25*  56عدد عکس  51

- 

- 

 میکس DVDچاپ عکس روی 

 27*  57سمپل دیجیتال آلبوم 

 عدد سورس فایل عکس 1
 6*  4عدد عکس کیف پول  2

- 
 متقاضی HDDفیلم مادر اصلی 

 Canon Mark 3دوربین 

 Full HDفیلمبرداری 

 دوربینه دو

 نفر فیلمبردار 2

- 

 عکاسی آتلیه روز مراسم

- 

- 

 هزار تومان 277ساعت اضافه 
Ram CF 

Record Full HD 
  DVDخروجی میکس 

 Bکالس میکس 

- 

- 

- 

- 
- 

 67*  47شاسی سر مجلسی 

 53*  58مجلسی لیت سر  57
- 
- 
- 

- 

- 

 25*  56عدد عکس  51

- 

- 

 میکس DVDچاپ عکس روی 

- 

 عدد سورس فایل عکس 3
 6*  4عدد عکس کیف پول  2

- 
 متقاضی HDDفیلم مادر اصلی 

 Canon Mark 3دوربین 

 Full HDفیلمبرداری 

 دوربینه تک

 نفر فیلمبردار 5

- 

 عکاسی آتلیه روز مراسم

- 

- 

 هزار تومان 277ساعت اضافه 
Ram CF 

Record Full HD 
 DVDخروجی میکس 

 Cکالس میکس 

- 

- 

- 

- 
- 

 17*  07شاسی سر مجلسی 

 57*  51مجلسی لیت سر  57
- 
- 
- 

- 

- 

 25*  56عدد عکس  57

- 

- 

 میکس DVDچاپ عکس روی 

- 

 عدد سورس فایل عکس 2
 6*  4عدد عکس کیف پول  2

- 
 متقاضی HDDفیلم مادر اصلی 

تومان 3303333.12هزینه  تومان 0333333.9هزینه   تومان 0333333.7هزینه   تومان 0333753.5هزینه   تومان 0333333.5هزینه   تومان 0333533.0هزینه   تومان 0333533.2هزینه   تومان 0333533.1هزینه    

 توضیحات تکمیلی :

و استدی کم میباشد . ند کرینمحل ( فیلمبرداری و عکاسی خارج از استودیو بر عهده متقاضی میباشد ، ساخت کلیپ در تهران محاسبه شده است و بدون تجهیزات سینمایی مانو یا اضافه نمائید ،  هزینه ایاب و ذهاب و ورودی باغ یا لوکیشن )  وانید برخی از گزینه ها را ارتقاگزینه های منو ها قابل حذف نمیباشد و تنها میت  

 ائه شود .میبایست هارد دیسک به دفتر توسط متقاضی ار HDDتوافقی در قرارداد فروخته و امتیاز آن واگزار میگردد ، برای منو های دارای میکس با خروجی  ساعت اضافه از پایان برنامه تاالر به بعد محاسبه میگردد ، سورس فایل کامپیوتری عکس های گرفته شده خارج از منو تنها با پرداخت مبلغ

 زمان بیشتر یا کمتری صرف شده و هزینه بیشتر یا کتری در نظر گرفته میشود . BlueRayو یا داشتن کرین یا وسایل حرکتی سینمایی دیگر یا گرفتن خروجی  Full HDبا  HDکالس میکس به معنای این میباشد که در تدوین یک دوربین با دو دوربین یا تدوین 
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3، واحد  2، طبقه  185آدرس : ایران ، تهران ، تقاطع خیابان آیت و دماوند ، روبروی سینمای ماندانا ، جنب بانک اقتصاد نوین ، پالک   

57774549424174منشی پیامک هوشمند :  74549424174همراه :  00459115تلفکس :  00415304 – 00415971تلفن تماس :   

  no.com-info@andishehایمیل آدرس :   no.com-www.andishehوب سایت : 

0 اسپرتکلیپ آشنایی یا  7 کلیپ آشنایی یا اسپرت  6 کلیپ آشنایی یا اسپرت  5 کلیپ آشنایی یا اسپرت  4 کلیپ آشنایی یا اسپرت  0 کلیپ آشنایی یا اسپرت  2 کلیپ آشنایی یا اسپرت  1 کلیپ آشنایی یا اسپرت   

 Canon Mark 3دوربین 

 Full HDفیلمبرداری 

 دو دوربینه

 نفر فیلمبردار 2

 عکاسی داخل لوکیشن

- 

- 

- 
 تصویر برداری پشت صحنه + کلیپ

Ram CF 
Record Full HD 

  DVD + HDD + BlueRay خروجی میکس 

 Aکالس میکس 

 ساخت کلیپ خارج تهران

 تصویربرداری با کرین در محل 

 Fs700تصویربرداری با 

  Goproتصویربرداری با 

 پوزر مخصوص جهت هماهنگی ژست

 نورپردازی ویژه جهت عکاسی

  با استدی کمتصویربرداری 

  تصویربرداری با هلی شات

 تصویربرداری با دالی ) اسالیدر (
 متقاضی HDDروی 

 Canon Mark 3دوربین 

 Full HDفیلمبرداری 

 دوربینه دو

 نفر فیلمبردار 2

 عکاسی داخل لوکیشن

- 

- 

- 
 تصویر برداری پشت صحنه + کلیپ

Ram CF 
Record Full HD 

  DVD + HDD + BlueRay خروجی میکس 

 Aکالس میکس 

 ساخت کلیپ خارج تهران

  محلتصویربرداری با کرین در 

 Fs700تصویربرداری با 

  Goproتصویربرداری با 

 پوزر مخصوص جهت هماهنگی ژست

 نورپردازی ویژه جهت عکاسی

  تصویربرداری با استدی کم

- 
 تصویربرداری با دالی ) اسالیدر (

 متقاضی HDDروی 

 Canon Mark 3دوربین 

 Full HDفیلمبرداری 

 دوربینه دو

 نفر فیلمبردار 2

 عکاسی داخل لوکیشن

- 

- 

- 
 تصویر برداری پشت صحنه + کلیپ

Ram CF 
Record Full HD 

  DVD + HDD + BlueRay خروجی میکس 

 Aکالس میکس 

 ساخت کلیپ خارج تهران

  محلتصویربرداری با کرین در 

 Fs700تصویربرداری با 

  Goproتصویربرداری با 

 پوزر مخصوص جهت هماهنگی ژست

 نورپردازی ویژه جهت عکاسی

- 
- 

 تصویربرداری با دالی ) اسالیدر (
 متقاضی HDDروی 

 Canon Mark 3دوربین 

 Full HDفیلمبرداری 

 دوربینه دو

 نفر فیلمبردار 2

 عکاسی داخل لوکیشن

- 

- 

- 
 تصویر برداری پشت صحنه + کلیپ

Ram CF 
Record Full HD 

  DVD + HDD + BlueRay خروجی میکس 

 Aکالس میکس 

 ساخت کلیپ در تهران

  محلتصویربرداری با کرین در 

 Fs700تصویربرداری با 

 Goproتصویربرداری با 

 پوزر مخصوص جهت هماهنگی ژست

 نورپردازی ویژه جهت عکاسی

- 
- 

 تصویربرداری با دالی ) اسالیدر (
 متقاضی HDDروی 

 Canon Mark 3دوربین 

 Full HDفیلمبرداری 

 دوربینه دو

 نفر فیلمبردار 2

 عکاسی داخل لوکیشن

- 

- 

- 
 تصویر برداری پشت صحنه + کلیپ

Ram CF 
Record Full HD 

  DVD + HDD + BlueRay خروجی میکس 

 Aکالس میکس 

 ساخت کلیپ در تهران

  محلتصویربرداری با کرین در 

- 

- 

- 

 نورپردازی ویژه جهت عکاسی

- 

- 
- 

 متقاضی HDDروی 

 Canon Mark 3دوربین 

 Full HDفیلمبرداری 

 دو دوربینه

 نفر فیلمبردار 2

 عکاسی داخل لوکیشن

- 

- 

- 
 تصویر برداری پشت صحنه + کلیپ

Ram CF 
Record Full HD 

 DVD + HDD خروجی میکس 

 Bکالس میکس 

 ساخت کلیپ در تهران

- 
- 

- 

- 

- 

- 

- 
- 

 متقاضی HDDروی 

 Canon Mark 3دوربین 

 Full HDفیلمبرداری 

 دوربینه تک

 نفر فیلمبردار 5

 عکاسی داخل لوکیشن

- 

- 

- 
 تصویر برداری کلیپ

Ram CF 
Record Full HD 

  DVD + HDDخروجی میکس 

 Cکالس میکس 

 ساخت کلیپ در تهران

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
- 

 متقاضی HDDروی 

 Canon Mark 3دوربین 

 Full HDفیلمبرداری 

 دوربینه تک

 نفر فیلمبردار 5

- 

- 

- 

- 
 تصویر برداری کلیپ

Ram CF 
Record Full HD 

  DVD + HDDخروجی میکس 

 Cکالس میکس 

 ساخت کلیپ در تهران

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
- 

 متقاضی HDDروی 

تومان 3303331.6هزینه  تومان 3303335.5هزینه   تومان 3303333.5هزینه   تومان 3303333.4هزینه   تومان 3303333.0هزینه   تومان 3303333.2هزینه   تومان 3303332.1هزینه   تومان 3303333.1هزینه    

 توضیحات تکمیلی :

در تهران محاسبه شده است و بدون تجهیزات سینمایی مانند کرین و استدی کم  ها کلیپ برخی ، ساخت و یا اضافه نمائید ،  هزینه ایاب و ذهاب و ورودی باغ یا لوکیشن ) محل ( فیلمبرداری و عکاسی خارج از استودیو بر عهده متقاضی میباشد وانید برخی از گزینه ها را ارتقاگزینه های منو ها قابل حذف نمیباشد و تنها میت

 میبایست هارد دیسک به دفتر توسط متقاضی ارائه شود . HDD فته شده خارج از منو تنها با پرداخت مبلغ توافقی در قرارداد فروخته و امتیاز آن واگزار میگردد ، برای منو های دارای میکس با خروجیسورس فایل کامپیوتری عکس های گر،  میباشد 

، رتوش ، طراحی ، چاپ ، صحافی و جلدعکس از خود مشتری  سایز رتوش و چاپ عکس هزینه چاپ ) تومان ( هزینه چاپ و شاسی  ) تومان (  سایز آلبوم دیجیتال نوع جلد تعداد برگ هزینه آلبوم هزینه هر برگ اضافه 

 37*  27 چرم نرمال برگ 57 9170777 910177 3170777 58*  53 580777 220777

 97*  27 چرم نرمال برگ 57 1170777 110777 9170777 25*  56 250777 260777

 17*  21 چرم نرمال برگ 57 6770777 670777 1770777 21*  27 260777 310777

 67*  37 چرم نرمال برگ 57 0170777 010777 6170777 07*  17 610777 5770777

 87*  97 چرم نرمال برگ 57 8170777 810777 0170777 07*  577 5370777 5870777

 17*  577 چرم نرمال برگ 57 501770777 5170777 503770777 277*  07 2870777 9770777

 توضیحات تکمیلی :

محاسبه میگردد ،  همچنین برخی سایز های چاپ عکس بدون طراحی ، همراه با رتوش و چاپ در باال آورده شده سبه شده است و جلد ها و متریال دیگر و چاپ های دیگر جداگانه برای آلبوم دیجیتال ها هزینه چاپ ، رتوش ، طراحی و صحافی با جلد چرم نرمال و کاغذ عکس سیلک و یا متالیک بر اساس انتخاب متقاضی محا

 یرید .است که بیشترین سفارش را از طرف مشتریان دارند ، برای دریافت لیست قیمت دیگر سایز ها به وب سایت مراجعه کرده و یا با دفتر تماس بگ

 اسپرت و یا اضافه کردن فیلمبرداری و عکاسی در روز جداگانه از روز مراسم عروسی میتوانید از منو های باال استفاده نمایید .برای ساخت کلیپ آشنایی ، 
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میباشدتوجه : این هزینه ها از منو ها قابل کسر نمیباشد و تنها جهت اضافه کردن به منو ها و یا انتخاب و ساخت یک منوی دلخواه  --لیست خدمات و هزینه ها   

 ردیف خدمات مدل قیمت ) تومان ( توضیحات
 5 عکاسی اسپرت Canon 5D + Flash Portabl 600.000 خارج از آتلیه ) داخل تهران (

 2 عکاسی روز جداگانه از عروسی Canon 5D + Flash Portabl 1770777 خارج از آتلیه ) داخل تهران (

(خارج از آتلیه ) فقط سر سفره عقد در سالن   2770777 Canon 5D + Flash Canon 3 عکاسی مراسم 

 9 عکاسی باغ Canon 5D + Flash Portabl 3770777 خارج از آتلیه ) جهت اضافه کردن به منو (

 Full HD 1تبدیل دوربین فیلمبرداری منو ها به  Nx3 Sony Full HD 5170777 برای هر دوربین NX3به  HDاز 

 Full HD 6فیلمبرداری  Nx3 Sony 1770777 برای هر دوربین

 Full HD 0فیلمبرداری  Canon 5D + Lenz 24-105 1.000.000 برای هر دوربین

متر اتوماتیک 8کرین  6770777 به صورت اختصاصی  8 کرین در باغ 

متر اتوماتیک 8کرین  2770777 به صورت عمومی  4 کرین در باغ 

اتوماتیکمتر  8کرین  8770777 به صورت اختصاصی  57 کرین در مراسم 

 55 استدی کم در باغ استدی کم 6770777 به صورت اختصاصی

 52 استدی کم در مراسم استدی کم 6770777 به صورت اختصاصی

 53 پروژکشن پروژکشن + پرده سینمایی + باند اکتیو 3770777 تجهیزات ) بدون تدوین (

پروژکشنتدوین فیلم  9770777 در همان روز مراسم  59 تدوین فیلم پروژکشن 

حلقه ) ساعت ( 6تا  5  7077731  Full HD ( nx , mark 2 ) 51 تدوین فیلم مراسم 

حلقه ) ساعت ( 6تا  5  3770777 HD ( z ) 56 تدوین فیلم مراسم 

حلقه ) ساعت ( 6تا  5  0777217  DV ( z & fx & 170 ) 50 تدوین فیلم مراسم 

داخل و خارج تهران بودن بسته به منوی انتخابی و  58 کلیپ اسپرت - - 

به باال 2770777 بسته به منوی انتخابی و داخل و خارج تهران بودن  54 لوکیشن فیلمبرداری - 

 27 آرشیو فایل عکس های باغ Jpg + Raw & 21mega pixel 9770777  3744 * 5616 با کیفیت اصلی و بدون تغییر سایز

 25 آرشیو فایل عکس های آتلیه Jpg + Raw & 21mega pixel 9770777  3744 * 5616 تغییر سایزبا کیفیت اصلی و بدون 

 22 آرشیو فایل عکس های اسپرت آتلیه Jpg + Raw & 21mega pixel 9770777  3744 * 5616 با کیفیت اصلی و بدون تغییر سایز

 23 آرشیو فایل عکس های اسپرت خارخ آتلیه Jpg + Raw & 21mega pixel 6770777  3744 * 5616 با کیفیت اصلی و بدون تغییر سایز

 29 ورودی آتلیه نرمال ) آتلیه اول ( - رایگان بدون ورودی

میلیون رایگان است 3برای منو های باالی   21 ورودی آتلیه وایت روم ) آتلیه دوم ( عکاسی و فیلمبرداری 3770777 

 26 هلی شات در باغ روز مراسم Full HDفیلمبرداری  507770777 به صورت اختصاصی

 20 هلی شات در مراسم Full HDفیلمبرداری  501770777 به صورت اختصاصی

کلیپهلی شات برای ساخت  Full HDفیلمبرداری  500770777 به صورت اختصاصی  28 

 24 اسالیدر ) دالی ( دالی یک متری + ساچلر 9770777 به صورت اختصاصی

صورت اختصاصیبه   200.000 Go Pro Hero  دوربینGo Pro 37 

 31 کارمونت کارمونت 200.000 جهت تصویربرداری از ماشین سواری

 32 صدابرداری جداگانه مراسم ساند رکوردر حرفه ای + هاشف 1770777 جهت صدابراداری جداگانه با کیفیت

 33 ابزار نورپردازی ساخت کلیپ ست کامل رفلکتور + دد و الیت و سافت باکس 9770777 جهت نورپردازی فضاهای داخلی و خارجی فیلمبرداری

 39 ماشین در اختیار اکیپ فیلمبرداری پراید یا پژو 5170777 بسته به مسیر ها و خارج و داخل تهران بودن ) روزانه (

 31 و تصویربرداری FS700دوربین  Slow 800.000 FS700 + Lenz TS 90جهت تصویربرداری 

 36 سورس فایل عکاسی بدون رتوش jpg 270777 هر عدد

 37 سورس فایل عکاسی با رتوش jpg 210777 هر عدد

 38 سورس فایل عکاسی با رتوش و طراحی jpg 370777 هر عدد

ری ( در خارج و یا داخل تهران بر عهده متقاضی ) مشتری ( میباشد . توجه : هزینه اسکان در صورت خارج از تهران بودن و خورد و خوراک اکیپ عکس و فیلم و ایاب و ذهاب ها و لوکیشن ) محل عکاسی و فیلمبردا  

یط از طرف مشتری هیچ مبلغی اودت داده نخواهد شد .در صورت به هم خوردن قرارداد به خاطر وضعیت آب و هوا و یا نداشتن شرا  

 جهت برخورداری از پکیج ها و قیمت های مناسب برای مراسم عروسی یکی از متو های فیلمبرداری و عکاسی ما را انتخاب نمائید .
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قیمت جلد آلبوم ها مختلف جهت تغییر از جلد چرم نرمال به دیگر جلد ها ) هزینه جلد و صحافی درج شده است ( لیست  
 چرم طرح دار جلد عکسی

 با پلکسی
 کریستال کامپوزیت یکرو پلکسی دو رو پلکسی مگنتی چرم طرح دار

 طرح دار
 ردیف سایز چرم معمولی چرم اعالء کریستال

470777 870777 610777 110777 470777 910777 870777 070777 670777 170777 370777 27  *37 5 

5770777 470777 010777 610777 5770777 110777 5270777 470777 870777 670777 310777 27  *97 2 

5070777 5170777 5270777 5770777 5170777 870777 5170777 5370777 5570777 470777 910777 21  *17 3 

2670777 2270777 5870777 5170777 5870777 470777 2270777 2770777 5870777 5770777 170777 37  *67 9 

3370777 3770777 2170777 2770777 3770777 2770777 3170777 3770777 2170777 5670777 470777 97  *87 1 

3870777 3170777 3770777 2170777 - - 9170777 9770777 3770777 2770777 5970777 577  *17 6 

 لیست قیمت و هزینه شاسی لیزری ، پازل ، گیفت و ساعت برای مشتریان
صحافی 

مخصوص 
آلبوم هر برگ 

 ) تومان (

 کارت دعوت
وعمیانگین بسته به ت  

 همراه چاپ
 ) تومان (

 الو پازل
 همراه چاپ
 ) تومان (

 پازل
 همراه چاپ
 ) تومان (

 ساعت
 همراه چاپ

تومان ()   

 لیت سر مجلسی
 شاسی و چاپ

 ) تومان (

چاپ فایل 
 مشتری

 ) تومان (

رتوش و 
 طراحی

جدا بدون 
 چاپ

 ) تومان (

 رتوش
 جدا بدون چاپ

 ) تومان (

 چاپ و شاسی

 میل 0
 ) تومان (

 میل 0شاسی 
بدون و نصب 

 چاپ ) تومان (

 چاپ عکس آتلیه یا باغ

با رتوش ) سیلک ( 

 تومان

 چاپ براق
 ) تومان (

 ردیف سایز

 5 عدد 6پرسنلی  0*  4 510777 - - - - - - - - - - - -

 2 عدد 6پاسپورتی  6*  4 510777 - - - - - - - - - - - -

 3 عدد 0التاری چاپ  13*  13 510777 - - - - - - - - - - - -

 9 التاری فقط فایل 13*  13 510777 - - - - - - - - - - - -

 1 کیف پولی هر عدد 6*  9 510777 - - - - - - - - - - - -

- 270777 370777 210777 310777 500777 2.000 - - - - - 510777 51  *57 6 

20777 290777  - - 270777 4.000 5.000 3.000 20.000 5.000 580777 - 27  *57 0 

- 290777 310777 280777 300777 270777 3.000 10777 30777 220777 90777 580777 - 58  *53 8 

- 280777 910777 300777 970777 290777 6.000 60777 90777 260777 10777 250777 - 25  *56  4 

- - -  - - 7.000 570777 60777 310777 570777 210777 - 97  *51  57 

- 310777 670777 170777 170777 370777 8.000 40777 10777 310777 40777 260777 - 21  *27  55 

90777 - - 670777 180777 970777 10.000 570777 60777 920777 80777 390777 - 37  *27  52 

 - - 610777 670777 - 11.000 570777 60777 980777 520777 360777 - 37  *29  53 

60777 - - - - - 12.000 570777 60777 110777 510777 970777 - 97  *27  59 

60777 - - 870777 010777 - 14.000 530777 40777 610777 270777 910777 - 97  *37  51 

- - - 810777 870777 - 15.000 530777 40777 70.000 230777 900777 - 91  *37  56 

- - - - - - 16.000 530777 40777 75.000 210777 170777 - 17  *37  50 

80777 - 5970777 5570777 5770777 - 18.000 510777 570777 82.000 200777 110777 - 67  *37  58 

570777 - - 5270777 - - 25.000 500777 520777 89.000 240777 670777 - 67  *97  54 

520777 - 5070777 5970777 5570777 - 30.000 270777 590777 96.000 350777 610777 - 87  *97  27 

- - - - - - 25.000 250777 510777 89.000 240777 670777 - 17  *17  25 

- - - 5070777 5670777 - 30.000 220777 560777 5770777 310777 610777 - 07  *17  22 

- - - 2770777 5870777 - 35.000 210777 500777 120.000 970777 870777 - 87  *17  23 

- - - 2370777 2770777 - 65.000 310777 270777 155.000 910777 5570777 - 47  *67  29 

210777 - - 2670777 2270777 - 70.000 310777 210777 5870777 170777 5370777 - 07  *577  21 

- - - - - - 120.000 070777 170777 9770777 5270777 2870777 - 07  *277  26 
شاسی بسته به انتخاب هر کدام از طرف مشتری جمع و هزینه مجموع از طرف مشتری قابل پرداخت میباشد .توضیحات : اگر عکس متعلق به خود مشتری باشد ، هزینه رتوش ، طراحی ، چاپ و   

ن میباشد و با رتوش بسته به سایز و جدول .توما 230333ه بدون رتوش هر عدد انتخابی توجه : عکس چاپی خود مشتری مانند عکس گرفته شده در آتلیه نخواهد بود و در حد کیفیت فایل خود مشتری خواهد بود . سورس فایل عکاسی شد  
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49 تابستان –منو های فیلمبرداری و عکاسی عروسی و ساخت کلیپ و چاپ عکس و آلبوم گروه هنری آتلیه عکس و فیلم اندیشه نو   
 /http://www.andisheh-no.com/News/topic/136  >---- جهت اطالع از آخریت تعرفه ها به آدرس سایت روبرو مراجعه نمائید

3، واحد  2، طبقه  185آدرس : ایران ، تهران ، تقاطع خیابان آیت و دماوند ، روبروی سینمای ماندانا ، جنب بانک اقتصاد نوین ، پالک   

57774549424174منشی پیامک هوشمند :  74549424174همراه :  00459115تلفکس :  00415304 – 00415971تلفن تماس :   

  no.com-info@andishehایمیل آدرس :   no.com-www.andishehوب سایت : 

 میباشد NX3 منو های فیلمبرداری پیشنهادی ما با دوربین
 49تابستان  –گروه هنری آتلیه عکس و فیلم اندیشه نو 

 /http://www.andisheh-no.com/News/topic/136  >---- جهت اطالع از آخریت تعرفه ها به آدرس سایت روبرو مراجعه نمائید
 

3، واحد  2، طبقه  185آدرس : ایران ، تهران ، تقاطع خیابان آیت و دماوند ، روبروی سینمای ماندانا ، جنب بانک اقتصاد نوین ، پالک   
57774549424174منشی پیامک هوشمند :  74549424174همراه :  00459115تلفکس :  40041530 – 00415971تلفن تماس :   

 

فقط با تماس و رزرو وقت قبلی 03:01الی  01:01ساعات کاری شنبه تا پنج شنبه   
   no.com-info@andisheh ایمیل آدرس :  no.com-www.andisheh وب سایت :

 http://www.aparat.com/andishehno نمونه ویدئو های ما :
 

 فیلمبرداری و عکاسی مجالس عروسی ، همراه با منو های عکس و فیلم اسپرت و کلیپ و لیست قیمت چاپ عکس 5Dو  NX لیست قیمت منو های پیشنهادی

 با ما چون اثر انگشت خاص دیده شوید

 به این شماره پیام دهید Telegramیا  WhatsAppجهت بیان پرسش ها و کسب اطالعات بیشتر در شبکه های اجتماعی میتوانید در 

915 95 95 1505 

 http://instagram.com/andisheh_noصفحه اینستاگرام ما : 

 www.fb.com/photography.andishehصفحه فیس : 
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