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

روز جداگانه از عروسیعکاسی  Canon 5D + Flash Portabl 100.000 خارج از آتلیه ) داخل تهران (  2 

 9 عکاسی مراسم Canon 5D + Flash Canon 200.000 خارج از آتلیه ) فقط سر سفره عقد در سالن (

 9 عکاسی باغ Canon 5D + Flash Portabl 900.000 خارج از آتلیه ) جهت اضافه کردن به منو (

 Full HD 1تبدیل دوربین فیلمبرداری منو ها به  Nx3 Sony Full HD 200.000 برای هر دوربین NX3به  HDاز 

 Full HD 0فیلمبرداری  Nx3 Sony 000.000 برای هر دوربین

 Full HD 5فیلمبرداری  Canon 5D + Lenz 24-105 5.200.000 برای هر دوربین

متر اتوماتیک 8کرین  000.000 به صورت اختصاصی  8 کرین در باغ 

متر اتوماتیک 8کرین  900.000 به صورت عمومی  3 کرین در باغ 

متر اتوماتیک 8کرین  5.000.000 به صورت اختصاصی  50 کرین در مراسم 

 55 استدی کم در باغ استدی کم 500.000 به صورت اختصاصی

 52 استدی کم در مراسم استدی کم 500.000 به صورت اختصاصی

باند اکتیو پروژکشن + پرده سینمایی + 910.000 تجهیزات ) بدون تدوین (  59 پروژکشن 

 59 تدوین فیلم پروژکشن تدوین فیلم پروژکشن 900.000 در همان روز مراسم

حلقه ) ساعت ( 0تا  5  900.000 Full HD ( nx , mark 2 ) 51 تدوین فیلم مراسم 

حلقه ) ساعت ( 0تا  5  910.000 HD ( z ) 50 تدوین فیلم مراسم 

حلقه ) ساعت ( 0تا  5  9100... DV ( z & fx & 170 ) 55 تدوین فیلم مراسم 

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

به باال 200.000 بسته به منوی انتخابی و داخل و خارج تهران بودن  53 لوکیشن فیلمبرداری - 

 20 آرشیو فایل عکس های باغ Jpg + Raw & 21mega pixel 000.000  3744 * 5616 با کیفیت اصلی و بدون تغییر سایز

 25 آرشیو فایل عکس های آتلیه Jpg + Raw & 21mega pixel 100.000  3744 * 5616 با کیفیت اصلی و بدون تغییر سایز

 22 آرشیو فایل عکس های اسپرت آتلیه Jpg + Raw & 21mega pixel 100.000  3744 * 5616 با کیفیت اصلی و بدون تغییر سایز

 29 آرشیو فایل عکس های اسپرت خارخ آتلیه Jpg + Raw & 21mega pixel 800.000  3744 * 5616 با کیفیت اصلی و بدون تغییر سایز

عکس 50برای زیر  عدد به باال رایگان50از 90.000   29 ورودی آتلیه نرمال ) آتلیه اول ( 

میلیون رایگان است 9برای منو های باالی  و فیلمبرداری عکاسی 900.000   21 ورودی آتلیه وایت روم ) آتلیه دوم ( 

 20 هلی شات در باغ روز مراسم Full HDفیلمبرداری  5.000.000 به صورت اختصاصی

 25 هلی شات در مراسم Full HDفیلمبرداری  5.100.000 به صورت اختصاصی

کلیپهلی شات برای ساخت  Full HDفیلمبرداری  2.000.000 به صورت اختصاصی  28 

 23 اسالیدر ) دالی ( دالی یک متری + ساچلر 900.000 به صورت اختصاصی

 Go Pro 90دوربین  Go Pro Hero 300.000 به صورت اختصاصی

 31 کارمونت کارمونت 200.000 جهت تصویربرداری از ماشین سواری

 92 صدابرداری جداگانه مراسم ساند رکوردر حرفه ای + هاشف 100.000 جهت صدابراداری جداگانه با کیفیت

 99 ابزار نورپردازی ساخت کلیپ ست کامل رفلکتور + دد و الیت و سافت باکس 900.000 جهت نورپردازی فضاهای داخلی و خارجی فیلمبرداری

 99 ماشین در اختیار اکیپ فیلمبرداری پراید یا پژو 510.000 بسته به مسیر ها و خارج و داخل تهران بودن ) روزانه (

 91 و تصویربرداری FS700دوربین  Slow 1.500.000 FS700 + Lenz TS 90جهت تصویربرداری 

 90 سورس فایل عکاسی بدون رتوش jpg ...210 هر عدد

 97 سورس فایل عکاسی با رتوش jpg ...900 هر عدد

 98 سورس فایل عکاسی با رتوش و طراحی jpg ...910 هر عدد

ری ( در خارج و یا داخل تهران بر عهده متقاضی ) مشتری ( میباشد 0 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  

متو های فیلمبرداری و عکاسی ما را انتخاب نمائید 0جهت برخورداری از پکیج ها و قیمت های مناسب برای مراسم عروسی یکی از   

 


