
39بهار  –گروه هنری آتلیه عکس و فیلم اندیشه نو و ساخت کلیپ و چاپ عکس و آلبوم منو های فیلمبرداری و عکاسی عروسی   
 /http://andisheh-no.com/News/topic/44 >---- جهت اطالع از آخریت تعرفه ها به آدرس سایت روبرو مراجعه نمائید

9، واحد  2، طبقه  185آدرس : ایران ، تهران ، تقاطع خیابان آیت و دماوند ، روبروی سینمای ماندانا ، جنب بانک اقتصاد نوین ، پالک   
57773534323173منشی پیامک هوشمند :  73534323173همراه :  00354115تلفکس :  00315903 – 00315471تلفن تماس :   

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

8هٌَی شواسُ  7هٌَی شواسُ   6هٌَی شواسُ   5هٌَی شواسُ   4هٌَی شواسُ   3هٌَی شواسُ   2هٌَی شواسُ   1هٌَی شواسُ    

 HD Z5دٍربیي 

 DVفیلوبرداری 

 دٍ دٍربیٌِ

 ًفر فیلوبردار 2

- 

 عکاظی آتلیِ رٍز هراظن

- 

 عکاظی اظپَرت

 ّسار تَهاى 66ظاعت اضافِ 

 Mini DVفیلن 

Record DV 
 DVDخرٍجی هیکط 

 Aکالض هیکط 

- 

- 

- 

- 

 دُ برگ 06*   66آلبَم دیجیتال 

 066* 76شاظی ظر هجلعی 

 05*  06هجلعی لیت ظر  06

- 
- 
- 

- 

- 

 20*  06عذد عکط  06

 25*  26عذد عکط  5

- 

 هیکط DVDچاپ عکط رٍی 

- 

 فایل عکطعذد ظَرض  2
 6*  9عذد عکط کیف پَل  2

- 

 Mini DVفیلن هادر اصلی 

 HD Z5دٍربیي 

 DVفیلوبرداری 

 دٍربیٌِ دٍ

 ًفر فیلوبردار 2

- 

 عکاظی آتلیِ رٍز هراظن

- 

 عکاظی اظپَرت

 ّسار تَهاى 66ظاعت اضافِ 

 Mini DVفیلن 

Record DV 
 DVDخرٍجی هیکط 

 Aکالض هیکط 

- 

- 

- 

- 

 دُ برگ 26*   06آلبَم دیجیتال 

 066* 76شاظی ظر هجلعی 

 05*  06هجلعی لیت ظر  06

- 
- 
- 

- 

 08*  00عذد عکط  5

 20*  06عذد عکط  5

 25*  26عذد عکط  0

- 

 هیکط DVDچاپ عکط رٍی 

- 

 عذد ظَرض فایل عکط 2
 6*  9عذد عکط کیف پَل  2

- 

 Mini DVفیلن هادر اصلی 

 HD FX0دٍربیي 

 DVفیلوبرداری 

 دٍ دٍربیٌِ

 فیلوبردارًفر  2

 عکاظی باغ

 عکاظی آتلیِ رٍز هراظن

- 

 عکاظی اظپَرت

 ّسار تَهاى 66ظاعت اضافِ 

 Mini DVفیلن 

Record DV 
 DVDخرٍجی هیکط 

 Aکالض هیکط 

- 

- 

- 

- 

- 

 56*  76شاظی ظر هجلعی 

 05*  06هجلعی لیت ظر  6

 06*  20الٍ پازل  0

 26*  25ظاعت حلقِ ٍ عکط 

- 

- 

 08*  00عذد عکط  6

 20*  06عذد عکط  5

 25*  26عذد عکط  0

- 

 هیکط DVDچاپ عکط رٍی 

- 

 عذد ظَرض فایل عکط 4
 6*  9عذد عکط کیف پَل  4

 08*  00عذد ظاعت رٍهیسی  0

 Mini DVفیلن هادر اصلی 

 HD Z0دٍربیي 

 DV یفیلوبردار

 تک دٍربیٌِ

 ًفر فیلوبردار 2

- 

 عکاظی آتلیِ رٍز هراظن

- 

 عکاظی اظپَرت

 ّسار تَهاى 66ظاعت اضافِ 

 Mini DVفیلن 

Record HD 
 DVDخرٍجی هیکط 

 Aکالض هیکط 

- 

- 

- 

- 

- 

 46*  06شاظی ظر هجلعی 

 05*  06لیت ظر هجلعی  5

 20*  06الٍ پازل  0

- 

- 

- 

 08*  00عذد عکط  2

 20*  06عذد عکط  0

- 

- 

 هیکط DVDچاپ عکط رٍی 

- 

 عذد ظَرض فایل عکط 2
 6*  9عذد عکط کیف پَل  2

- 

 Mini DVفیلن هادر اصلی 

 HD Z0دٍربیي 

 DVفیلوبرداری 

 تک دٍربیٌِ

 ًفر فیلوبردار 2

- 

 عکاظی آتلیِ رٍز هراظن

- 

 عکاظی اظپَرت

 ّسار تَهاى 66ظاعت اضافِ 

 Mini DVفیلن 

Record DV 
 DVDخرٍجی هیکط 

 Aکالض هیکط 

- 

- 

- 

- 

- 

 56*  76شاظی ظر هجلعی 

 05*  06هجلعی لیت ظر  06

- 
- 
- 

- 

 08*  00عذد عکط  5

 20*  06عذد عکط  2

 25*  26عذد عکط  0

- 

 هیکط DVDچاپ عکط رٍی 

- 

 عذد ظَرض فایل عکط 2
 6*  9عذد عکط کیف پَل  2

- 

 Mini DVفیلن هادر اصلی 

 HD FX0دٍربیي 

 DVفیلوبرداری 

 تک دٍربیٌِ

 ًفر فیلوبردار 2

- 

 عکاظی آتلیِ رٍز هراظن

- 

 عکاظی اظپَرت

 ّسار تَهاى 66ظاعت اضافِ 

 Mini DVفیلن 

Record DV 
 DVDخرٍجی هیکط 

 Aکالض هیکط 

- 

- 

- 

- 

- 

 06*  56شاظی ظر هجلعی 

 05*  06هجلعی لیت ظر  5

- 
- 
- 

- 

 08*  00عذد عکط  5

 20*  06عذد عکط  2

 25*  26عذد عکط  0

- 

 هیکط DVDچاپ عکط رٍی 

- 

 عذد ظَرض فایل عکط 2
 6*  9عذد عکط کیف پَل  2

- 

 Mini DVفیلن هادر اصلی 

 HD FX0دٍربیي 

 DVفیلوبرداری 

 تک دٍربیٌِ

 ًفر فیلوبردار 0

- 

 عکاظی آتلیِ رٍز هراظن

- 

 عکاظی اظپَرت

 ّسار تَهاى 66ظاعت اضافِ 

 Mini DVفیلن 

Record DV 
 DVDخرٍجی هیکط 

 Aکالض هیکط 

- 
- 
- 
- 

- 

 06*  46شاظی ظر هجلعی 

- 

- 

- 

- 

- 

 08*  00عذد عکط  5

- 

- 

- 

 هیکط DVDچاپ عکط رٍی 

- 

 عذد ظَرض فایل عکط 0

 6*  9عذد عکط کیف پَل  0

- 

 Mini DVفیلن هادر اصلی 

 HD FX0دٍربیي 

 DV یفیلوبردار

 تک دٍربیٌِ

 ًفر فیلوبردار 0

- 

 عکاظی آتلیِ رٍز هراظن

- 

- 

 ّسار تَهاى 66ظاعت اضافِ 

 Mini DVفیلن 

Record HD 
- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 56*  76شاظی ظر هجلعی 

- 

- 

- 

- 

- 

 08*  00عذد عکط  2

- 

- 

- 

- 

- 

- 
- 

- 

 Mini DVفیلن هادر اصلی 

تَهاى 104110111ّضیٌِ  تَهاى 102110111ّضیٌِ   تَهاى 101110111ّضیٌِ   تَهاى 101110111ّضیٌِ   تَهاى 9110111ّضیٌِ   تَهاى 8110111ّضیٌِ   تَهاى 5110111ّضیٌِ   تَهاى 3510111ّضیٌِ    

: تَضیحات تکویلی  

سیٌوایی هاًٌذ کشیي ٍ استذی کن هیباشذ 0، ساخت کلیپ دس تْشاى هحاسبِ شذُ است ٍ بذٍى تجْیضات  ٍ یا اضافِ ًوائیذ ،  ّضیٌِ ایاب ٍ رّاب ٍ ٍسٍدی باغ یا لَکیشي ) هحل ( فیلوبشداسی ٍ عکاسی خاسج اص استَدیَ بش عْذُ هتقاضی هیباشذاًیذ بشخی اص گضیٌِ ّا سا استقا گضیٌِ ّای هٌَ ّا قابل حزف ًویباشذ ٍ تٌْا هیتَ  

 یبایست ّاسد دیسک بِ دفتش تَسط هتقاضی اسائِ شَد 0ه HDDتَافقی دس قشاسداد فشٍختِ ٍ اهتیاص آى ٍاگضاس هیگشدد ، بشای هٌَ ّای داسای هیکس با خشٍجی  ساعت اضافِ اص پایاى بشًاهِ تاالس بِ بعذ هحاسبِ هیگشدد ، سَسس فایل کاهپیَتشی عکس ّای گشفتِ شذُ خاسج اص هٌَ تٌْا با پشداخت هبلػ



39بهار  –گروه هنری آتلیه عکس و فیلم اندیشه نو و ساخت کلیپ و چاپ عکس و آلبوم منو های فیلمبرداری و عکاسی عروسی   
 /http://andisheh-no.com/News/topic/44 >---- جهت اطالع از آخریت تعرفه ها به آدرس سایت روبرو مراجعه نمائید

9، واحد  2، طبقه  185آدرس : ایران ، تهران ، تقاطع خیابان آیت و دماوند ، روبروی سینمای ماندانا ، جنب بانک اقتصاد نوین ، پالک   
57773534323173منشی پیامک هوشمند :  73534323173همراه :  00354115تلفکس :  00315903 – 00315471تلفن تماس :   

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

16هٌَی شواسُ  15هٌَی شواسُ   14هٌَی شواسُ   13هٌَی شواسُ   12هٌَی شواسُ   11هٌَی شواسُ   11هٌَی شواسُ   9هٌَی شواسُ    

 HD Z5دٍربیي 

 Full HDفیلوبرداری 

 دٍ دٍربیٌِ

 ًفر فیلوبردار 2

 عکاظی باغ

 عکاظی آتلیِ رٍز هراظن

 عکاظی داخل هراظن

 عکاظی اظپَرت

 ّسار تَهاى 056ظاعت اضافِ 

 Ram CFحلقِ +  6تا  HDفیلن 

Record Full HD 
 DVD + Bluray + HDDخرٍجی هیکط 

 Eکالض هیکط 

  کلیپ اظپرت آتلیِ

- 
- 

- 

- 
 066*  76شاظی ظر هجلعی 

 06*  20هجلعی لیت ظر  26

- 
- 
- 

- 

- 

 20*  06عذد عکط  06

- 

 شاظی 066*  76عکط 

 هیکط DVDچاپ عکط رٍی 

- 

- 
- 

- 
 HD & DVD & HDDفیلن هادر اصلی 

 HD Z5دٍربیي 

 Full HDفیلوبرداری 

 دٍربیٌِ دٍ

 ًفر فیلوبردار 2

 عکاظی باغ

 عکاظی آتلیِ رٍز هراظن

 عکاظی داخل هراظن

 عکاظی اظپَرت

 ّسار تَهاى 056ظاعت اضافِ 

 Ram CFحلقِ +  6تا  HDفیلن 

Record Full HD 
 DVD + Bluray + HDDخرٍجی هیکط 

 Eکالض هیکط 

- 

- 
- 

- 

- 
 066*  76شاظی ظر هجلعی 

 06*  20هجلعی لیت ظر  26

- 
- 
- 

- 

- 

 20*  06عذد عکط  06

- 

 شاظی 76*  56عکط 

 هیکط DVDچاپ عکط رٍی 

- 

- 
- 

- 
 HD & DVD & HDDفیلن هادر اصلی 

 HD Z5دٍربیي 

 DVفیلوبرداری 

 دٍ دٍربیٌِ

 فیلوبردارًفر  2

- 

 عکاظی آتلیِ رٍز هراظن

- 

 عکاظی اظپَرت

 ّسار تَهاى 66ظاعت اضافِ 

 Mini DVفیلن 

Record DV 
 DVDخرٍجی هیکط 

 Aکالض هیکط 

 کلیپ اظپرت آتلیِ

- 

- 
 دُ ب 66*  06آلبَم دیجیتال اظپرت 

 دُ برگ 46*   86آلبَم دیجیتال 

 066* 76شاظی ظر هجلعی 

 05*  06هجلعی لیت ظر  06

- 
- 
- 

- 

- 

 20*  06عذد عکط  05

 25*  26عذد عکط  5

- 

 هیکط DVDچاپ عکط رٍی 

- 

 عذد ظَرض فایل عکط 2
 6*  9عذد عکط کیف پَل  2

- 

 Mini DVفیلن هادر اصلی 

 Canon Mark 0دٍربیي 

 Full HDفیلوبرداری 

 دٍ دٍربیٌِ

 ًفر فیلوبردار 2

 عکاظی باغ

 عکاظی آتلیِ رٍز هراظن

 عکاظی داخل هراظن

 عکاظی اظپَرت

 ّسار تَهاى 056ظاعت اضافِ 
Ram CF 

Record Full HD 
 + DVD + Blurayخرٍجی هیکط 

HDD  کالض هیکطE 

- 

 تصَیربرداری با کریي در باغ

- 

- 

- 

 066*  76شاظی ظر هجلعی 

 06*  20هجلعی لیت ظر  26
- 
- 
- 

- 

- 

 20*  06عذد عکط  26

- 

- 

 هیکط DVDچاپ عکط رٍی 

- 

- 
- 

- 

 HD & DVD & HDDفیلن هادر اصلی 

 HD Z5دٍربیي 

 DVفیلوبرداری 

 دٍ دٍربیٌِ

 ًفر فیلوبردار 2

- 

 عکاظی آتلیِ رٍز هراظن

- 

 عکاظی اظپَرت

 ّسار تَهاى 66ظاعت اضافِ 

 Mini DVفیلن 

Record DV 
 DVDخرٍجی هیکط 

 Aکالض هیکط 

 کلیپ اظپرت آتلیِ

- 

- 

- 
 دُ برگ 46*   86آلبَم دیجیتال 

 066* 76شاظی ظر هجلعی 

 05*  06هجلعی لیت ظر  06

- 
- 
- 

- 

- 

 20*  06عذد عکط  05

 25*  26عذد عکط  5

- 

 هیکط DVDچاپ عکط رٍی 

- 

 عذد ظَرض فایل عکط 2
 6*  9عذد عکط کیف پَل  2

- 

 Mini DVفیلن هادر اصلی 

 HD Z5دٍربیي 

 DVفیلوبرداری 

 دٍربیٌِ دٍ

 ًفر فیلوبردار 2

- 

 رٍز هراظنعکاظی آتلیِ 

- 

 عکاظی اظپَرت

 ّسار تَهاى 66ظاعت اضافِ 

 Mini DVفیلن 

Record DV 
 DVDخرٍجی هیکط 

 Aکالض هیکط 

 کلیپ اظپرت آتلیِ

- 

- 

- 
 دُ برگ 06*   66آلبَم دیجیتال 

 066* 76شاظی ظر هجلعی 

 05*  06هجلعی لیت ظر  06

- 
- 
- 

- 

- 

 20*  06عذد عکط  06

 25*  26عذد عکط  5

- 

 هیکط DVDچاپ عکط رٍی 

- 

 عذد ظَرض فایل عکط 2
 6*  9عذد عکط کیف پَل  2

- 

 Mini DVفیلن هادر اصلی 

 HD Z0دٍربیي 

 DVفیلوبرداری 

 دٍ دٍربیٌِ

 ًفر فیلوبردار 2

 عکاظی باغ

 عکاظی آتلیِ رٍز هراظن

- 

 عکاظی اظپَرت

 ّسار تَهاى 66ظاعت اضافِ 

 Mini DVفیلن 

Record HD 
 DVDخرٍجی هیکط 

 Aکالض هیکط 

- 

 کریي در باغ با هبلػ جذاگاًِ

- 

 دُ ب 06*   66دیجیتال آلبَم 

- 

 66*  96شاظی ظر هجلعی 

 05*  06هجلعی لیت ظر  8

 06*  20الٍ پازل  0

 26*  25ظاعت حلقِ ٍ عکط 

- 

 06*  20خاًَادُ ّذیِ عکط  2

 08*  00عذد عکط  8

 20*  06عذد عکط  8

 25*  26عذد عکط  0

- 

 هیکط DVDچاپ عکط رٍی 

 26*   06ظوپل دیجیتال آلبَم 

 عذد ظَرض فایل عکط 6
 6*  9عذد عکط کیف پَل  5

 08*  00عذد ظاعت رٍهیسی  0

 Mini DVفیلن هادر اصلی 

 HD Z5دٍربیي 

 HDفیلوبرداری 

 دٍ دٍربیٌِ

 ًفر فیلوبردار 2

 عکاظی باغ

 عکاظی آتلیِ رٍز هراظن

 عکاظی داخل هراظن

 اظپَرتعکاظی 

 ّسار تَهاى 066ظاعت اضافِ 

 Mini DVفیلن 

Record HD 
 DVDخرٍجی هیکط 

 Bکالض هیکط 

- 

 تصَیربرداری با کریي در باغ

- 

- 

- 

 56*  76شاظی ظر هجلعی 

 05*  06هجلعی لیت ظر  06

 26*  25الٍ پازل  0

 06*  26ظاعت حلقِ ٍ عکط 

- 
 25*  26خاًَادُ ّا ّذیِ عکط عذد  2

 08*  00عذد عکط  06

 20*  06عذد عکط  4

 25*  26عذد عکط  0

- 

 هیکط DVDچاپ عکط رٍی 

- 

 عذد ظَرض فایل عکط 6
 6*  9عذد عکط کیف پَل  4

 08*  00عذد ظاعت رٍهیسی  0
 Mini DV & DVDفیلن هادر اصلی 

تَهاى 301110111ّضیٌِ  تَهاى 207110111ّضیٌِ   تَهاى 206110111ّضیٌِ   تَهاى 202110111ّضیٌِ   تَهاى 201110111ّضیٌِ   تَهاى 108110111ّضیٌِ   تَهاى 107110111ّضیٌِ   تَهاى 105110111ّضیٌِ    

 تَضیحات تکویلی :

ستذی کن هیباشذ 0شداسی ٍ عکاسی خاسج اص استَدیَ بش عْذُ هتقاضی هیباشذ ، ساخت کلیپ دس تْشاى هحاسبِ شذُ است ٍ بذٍى تجْیضات سیٌوایی هاًٌذ کشیي ٍ اٍ یا اضافِ ًوائیذ ،  ّضیٌِ ایاب ٍ رّاب ٍ ٍسٍدی باغ یا لَکیشي ) هحل ( فیلوب َاًیذ بشخی اص گضیٌِ ّا سا استقاگضیٌِ ّای هٌَ ّا قابل حزف ًویباشذ ٍ تٌْا هیت  

 ائِ شَد 0هیبایست ّاسد دیسک بِ دفتش تَسط هتقاضی اس HDDتَافقی دس قشاسداد فشٍختِ ٍ اهتیاص آى ٍاگضاس هیگشدد ، بشای هٌَ ّای داسای هیکس با خشٍجی  ساعت اضافِ اص پایاى بشًاهِ تاالس بِ بعذ هحاسبِ هیگشدد ، سَسس فایل کاهپیَتشی عکس ّای گشفتِ شذُ خاسج اص هٌَ تٌْا با پشداخت هبلػ



39بهار  –گروه هنری آتلیه عکس و فیلم اندیشه نو و ساخت کلیپ و چاپ عکس و آلبوم منو های فیلمبرداری و عکاسی عروسی   
 /http://andisheh-no.com/News/topic/44 >---- جهت اطالع از آخریت تعرفه ها به آدرس سایت روبرو مراجعه نمائید

9، واحد  2، طبقه  185آدرس : ایران ، تهران ، تقاطع خیابان آیت و دماوند ، روبروی سینمای ماندانا ، جنب بانک اقتصاد نوین ، پالک   
57773534323173منشی پیامک هوشمند :  73534323173همراه :  00354115تلفکس :  00315903 – 00315471تلفن تماس :   

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

24هٌَی شواسُ  22هٌَی شواسُ   22هٌَی شواسُ   21هٌَی شواسُ   21هٌَی شواسُ   19هٌَی شواسُ   18هٌَی شواسُ   17هٌَی شواسُ    

 Canon Mark 0دٍربیي 

 Full HDفیلوبرداری 

 ظِ دٍربیٌِ

 ًفر فیلوبردار 0

 عکاظی باغ

 عکاظی آتلیِ رٍز هراظن

 عکاظی داخل هراظن

 عکاظی اظپَرت

 ّسار تَهاى 266اضافِ  ظاعت
Ram CF 

Record Full HD 
 DVD + Bluray + HDDخرٍجی هیکط 

 Eکالض هیکط 

 خارج تْراىکلیپ آشٌایی اظپرت 

 تصَیربرداری با کریي اختصاصی
 تصَیربرداری با اظتذی کن اختصاصی

 دُ برگ 46*   86آلبَم دیجیتال 
 دُ ب 46*  86آلبَم دیجیتال اظپرت 

 066 * 76شاظی ظر هجلعی 

 06*  20هجلعی لیت ظر  06

 46*   86الٍ پازل  0

 06*   45ظاعت حلقِ ٍ عکط 
 کارت دعَت عرٍظی بِ تعذاد خاًَادُ ّا

 06*  45خاًَادُ ّا ّذیِ عکط عذد  2

 08*  00عذد عکط  06

 20*  06عذد عکط  06

 25*  26عذد عکط  06

 شاظی 066*  76عکط 

 هیکط DVDچاپ عکط رٍی 
 26*   06دیجیتال ظوپل عذد آلبَم  2

 ّوِ ظَرض فایل عکط گرفتِ شذُ
 6*  9عذد عکط کیف پَل  02

 06*  20عذد ظاعت رٍهیسی  0

 HD & DVD & HDDفیلن هادر اصلی 

 HD Z7دٍربیي 

 HDفیلوبرداری 

 ظِ دٍربیٌِ

 ًفر فیلوبردار 0

 عکاظی باغ

 عکاظی آتلیِ رٍز هراظن

 عکاظی داخل هراظن

 عکاظی اظپَرت

 ّسار تَهاى 266ظاعت اضافِ 

 Ram CFحلقِ +  6تا  HDفیلن 

Record HD 
 DVD + Bluray + HDDخرٍجی هیکط 

 Dکالض هیکط 

 کلیپ آشٌایی اظپرت تْراى

 تصَیربرداری با کریي اختصاصی
 تصَیربرداری با اظتذی کن اختصاصی

 دُ برگ 46*   86آلبَم دیجیتال 
 دُ ب 46*  86آلبَم دیجیتال اظپرت 

 066*  76ظر هجلعی  شاظی

 06*  20هجلعی لیت ظر  06

 46*   86الٍ پازل  0

 06*   45ظاعت حلقِ ٍ عکط 
 کارت دعَت عرٍظی بِ تعذاد خاًَادُ ّا

 06*  45خاًَادُ ّا ّذیِ عکط عذد  2

 08*  00عذد عکط  06

 20*  06عذد عکط  06

 25*  26عذد عکط  06

 شاظی 066*  76عکط 

 هیکط DVDچاپ عکط رٍی 
 26*   06عذد آلبَم دیجیتال ظوپل  2

 ّوِ ظَرض فایل عکط گرفتِ شذُ
 6*  9عذد عکط کیف پَل  02

 06*  20عذد ظاعت رٍهیسی  0

 HD & DVD & HDDفیلن هادر اصلی 

 HD Z7دٍربیي 

 HDفیلوبرداری 

 ظِ دٍربیٌِ

 ًفر فیلوبردار 0

 عکاظی باغ

 عکاظی آتلیِ رٍز هراظن

 عکاظی داخل هراظن

 عکاظی اظپَرت

 ّسار تَهاى 266ظاعت اضافِ 

 حلقِ 6تا  HDفیلن 

Record HD 
 DVD + Bluray + HDDخرٍجی هیکط 

 Dکالض هیکط 

 کلیپ آشٌایی اظپرت تْراى

 تصَیربرداری با کریي اختصاصی
 تصَیربرداری با اظتذی کن اختصاصی

 دُ برگ 46*   86آلبَم دیجیتال 
 دُ ب 66*  06آلبَم دیجیتال اظپرت 

 066*  76هجلعی شاظی ظر 

 06*  20هجلعی لیت ظر  26

 46*   86الٍ پازل  0

 06*   45ظاعت حلقِ ٍ عکط 
 کارت دعَت عرٍظی بِ تعذاد خاًَادُ ّا

 06*  45خاًَادُ ّا ّذیِ عکط عذد  2

 08*  00عذد عکط  06

 20*  06عذد عکط  06

 25*  26عذد عکط  4

 شاظی 76*  56عکط 

 هیکط DVDچاپ عکط رٍی 
 26*   06آلبَم دیجیتال ظوپل عذد  2

 ّوِ ظَرض فایل عکط گرفتِ شذُ
 6*  9عذد عکط کیف پَل  02

 06*  20عذد ظاعت رٍهیسی  0

 HD & DVD & HDDفیلن هادر اصلی 

 HD Z7دٍربیي 

 HDفیلوبرداری 

 ظِ دٍربیٌِ

 ًفر فیلوبردار 0

 عکاظی باغ

 عکاظی آتلیِ رٍز هراظن

 عکاظی داخل هراظن

 عکاظی اظپَرت

 ّسار تَهاى 266ظاعت اضافِ 

 حلقِ 6تا  HDفیلن 

Record HD 
 DVD + Bluray + HDDخرٍجی هیکط 

 Dکالض هیکط 

 کلیپ آشٌایی اظپرت تْراى

 تصَیربرداری با کریي اختصاصی
- 

 دُ برگ 46*   86آلبَم دیجیتال 
 دُ ب 66*  06آلبَم دیجیتال اظپرت 

 066*  76شاظی ظر هجلعی 

 06 * 20هجلعی لیت ظر  26

- 
- 
- 

 06*  45خاًَادُ ّا ّذیِ عکط عذد  2

 08*  00عذد عکط  06

 20*  06عذد عکط  06

 25*  26عذد عکط  4

 شاظی 76*  56عکط 

 هیکط DVDچاپ عکط رٍی 
 26*   06عذد آلبَم دیجیتال ظوپل  2

- 
 6*  9عذد عکط کیف پَل  02

 06*  20عذد ظاعت رٍهیسی  0

 HD & DVD & HDDفیلن هادر اصلی 

 HD Z5دٍربیي 

 Full HDفیلوبرداری 

 دٍربیٌِ دٍ

 ًفر فیلوبردار 2

 عکاظی باغ

 عکاظی آتلیِ رٍز هراظن

 عکاظی داخل هراظن

 عکاظی اظپَرت

 ّسار تَهاى 056ظاعت اضافِ 

 Ram CFحلقِ +  6تا  HDفیلن 

Record Full HD 
 DVD + Bluray + HDDخرٍجی هیکط 

 Eکالض هیکط 

 کلیپ پرٍشکشي

- 
- 

- 
 دُ ب 66*  06دیجیتال اظپرت آلبَم 

 066*  76شاظی ظر هجلعی 

 06*  20هجلعی لیت ظر  26

- 
- 
- 

- 

- 

 20*  06عذد عکط  06

- 

 شاظی 76*  56عکط 

 هیکط DVDچاپ عکط رٍی 

- 

- 
- 

- 
 HD & DVD & HDDفیلن هادر اصلی 

 HD Z7دٍربیي 

 Full HDفیلوبرداری 

 دٍربیٌِ دٍ

 ًفر فیلوبردار 2

 عکاظی باغ

 آتلیِ رٍز هراظنعکاظی 

 عکاظی داخل هراظن

 عکاظی اظپَرت

 ّسار تَهاى 056ظاعت اضافِ 

 Ram CFحلقِ +  6تا  HDفیلن 

Record Full HD 
 DVD + Bluray + HDDخرٍجی هیکط 

 Eکالض هیکط 

- 

 تصَیربرداری با کریي در باغ

- 

- 
 دُ ب 66*  06آلبَم دیجیتال اظپرت 

 066*  76شاظی ظر هجلعی 

 06*  20هجلعی لیت ظر  26

- 
- 
- 

- 

- 

 20*  06عذد عکط  06

- 

 شاظی 76*  56عکط 

 هیکط DVDچاپ عکط رٍی 

- 

- 
- 

- 

 HD & DVD & HDDفیلن هادر اصلی 

 Canon Mark 0دٍربیي 

 Full HDفیلوبرداری 

 دٍربیٌِ ظِ

 ًفر فیلوبردار 0

 عکاظی باغ

 عکاظی آتلیِ رٍز هراظن

 عکاظی داخل هراظن

 عکاظی اظپَرت

 ّسار تَهاى 056اضافِ ظاعت 
Ram CF 

Record Full HD 
  DVD + Bluray + HDDخرٍجی هیکط 

 Eکالض هیکط 

- 

 تصَیربرداری با کریي در باغ

- 

- 
 دُ ب 66*  06آلبَم دیجیتال اظپرت 

 066*  76شاظی ظر هجلعی 

 06*  20هجلعی لیت ظر  26

- 
- 
- 

- 

- 

 20*  06عذد عکط  26

- 

- 

 هیکط DVDچاپ عکط رٍی 

- 

- 
- 

- 
 HD & DVD & HDDفیلن هادر اصلی 

 HD Z7دٍربیي 

 HDفیلوبرداری 

 دٍ دٍربیٌِ

 ًفر فیلوبردار 2

 عکاظی باغ

 عکاظی آتلیِ رٍز هراظن

 عکاظی داخل هراظن

 عکاظی اظپَرت

 ّسار تَهاى 056ظاعت اضافِ 

 حلقِ 6تا  HDفیلن 

Record HD 
 DVD + Blurayخرٍجی هیکط 

 Cکالض هیکط 

- 

 با کریي در باغتصَیربرداری 

- 
 دُ برگ 66*   06آلبَم دیجیتال 

- 

 066*  76شاظی ظر هجلعی 

 05*  06هجلعی لیت ظر  26

 06*   66الٍ پازل  0

 26*   06ظاعت حلقِ ٍ عکط 

- 
 06*  46خاًَادُ ّا ّذیِ عکط عذد  2

 08*  00عذد عکط  06

 20*  06عذد عکط  5

 25*  26عذد عکط  2

- 

 هیکط DVDچاپ عکط رٍی 
 26*   06آلبَم دیجیتال ظوپل 

 عذد ظَرض فایل عکط 06
 6*  9عذد عکط کیف پَل  8

 06*  20عذد ظاعت رٍهیسی  0

 HD & DVDفیلن هادر اصلی 

تَهاى 801110111ّضیٌِ  تَهاى 601110111ّضیٌِ   تَهاى 501110111ّضیٌِ   تَهاى 401110111ّضیٌِ   تَهاى 307110111ّضیٌِ   تَهاى 301110111ّضیٌِ   تَهاى 301110111ّضیٌِ   تَهاى 301110111ّضیٌِ    

 تَضیحات تکویلی :

هیباشذ ، ساخت کلیپ دس تْشاى هحاسبِ شذُ است ٍ بذٍى تجْیضات سیٌوایی هاًٌذ کشیي ٍ استذی کن هیباشذ 0 ٍ یا اضافِ ًوائیذ ،  ّضیٌِ ایاب ٍ رّاب ٍ ٍسٍدی باغ یا لَکیشي ) هحل ( فیلوبشداسی ٍ عکاسی خاسج اص استَدیَ بش عْذُ هتقاضی َاًیذ بشخی اص گضیٌِ ّا سا استقاگضیٌِ ّای هٌَ ّا قابل حزف ًویباشذ ٍ تٌْا هیت  

 ائِ شَد 0هیبایست ّاسد دیسک بِ دفتش تَسط هتقاضی اس HDDتَافقی دس قشاسداد فشٍختِ ٍ اهتیاص آى ٍاگضاس هیگشدد ، بشای هٌَ ّای داسای هیکس با خشٍجی  ساعت اضافِ اص پایاى بشًاهِ تاالس بِ بعذ هحاسبِ هیگشدد ، سَسس فایل کاهپیَتشی عکس ّای گشفتِ شذُ خاسج اص هٌَ تٌْا با پشداخت هبلػ



39بهار  –گروه هنری آتلیه عکس و فیلم اندیشه نو و ساخت کلیپ و چاپ عکس و آلبوم منو های فیلمبرداری و عکاسی عروسی   
 /http://andisheh-no.com/News/topic/44 >---- جهت اطالع از آخریت تعرفه ها به آدرس سایت روبرو مراجعه نمائید

9، واحد  2، طبقه  185آدرس : ایران ، تهران ، تقاطع خیابان آیت و دماوند ، روبروی سینمای ماندانا ، جنب بانک اقتصاد نوین ، پالک   
57773534323173منشی پیامک هوشمند :  73534323173همراه :  00354115تلفکس :  00315903 – 00315471تلفن تماس :   

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

8 کلیپ آشٌایی یا اسپشت 7 کلیپ آشٌایی یا اسپشت  6 کلیپ آشٌایی یا اسپشت  5 کلیپ آشٌایی یا اسپشت  4 کلیپ آشٌایی یا اسپشت  3 کلیپ آشٌایی یا اسپشت  2 کلیپ آشٌایی یا اسپشت  1 کلیپ آشٌایی یا اسپشت   

 Canon Mark 0دٍربیي 

 Full HDفیلوبرداری 

 ظِ دٍربیٌِ

 فیلوبردارًفر  0

 عکاظی داخل لَکیشي

- 

- 

 عکاظی اظپَرت آتلیِ

 تصَیر برداری پشت صحٌِ + کلیپ

Ram CF 
Record Full HD 

  DVD + HDD + BlueRay خرٍجی هیکط 

 Eکالض هیکط 

 ظاخت کلیپ خارج تْراى

 تصَیربرداری با کریي در هحل 

 تصَیربرداری با اظتذی کن در هحل 

 تصَیربرداری با کارهاًت 
 هخصَص جْت ّواٌّگی شظت پَزر

 ًَرپردازی ٍیصُ جْت عکاظی

 زد آب Go Proدٍربیي 

- 
- 

 HD & DVD & HDDفیلن هادر اصلی 

 Canon Mark 0دٍربیي 

 Full HDفیلوبرداری 

 دٍربیٌِ دٍ

 ًفر فیلوبردار 2

 عکاظی داخل لَکیشي

- 

- 

 آتلیِ عکاظی اظپَرت

 تصَیر برداری پشت صحٌِ + کلیپ

Ram CF 
Record Full HD 

  DVD + HDD + BlueRay خرٍجی هیکط 

 Eکالض هیکط 

 ظاخت کلیپ خارج تْراى

  هحلتصَیربرداری با کریي در 

  اظتذی کن در هحلتصَیربرداری با 

- 

 پَزر هخصَص جْت ّواٌّگی شظت

 ًَرپردازی ٍیصُ جْت عکاظی

- 

- 
- 

 HD & DVD & HDDفیلن هادر اصلی 

 Canon Mark 0دٍربیي 

 Full HDفیلوبرداری 

 دٍربیٌِ دٍ

 ًفر فیلوبردار 2

 عکاظی داخل لَکیشي

- 

- 

 آتلیِ عکاظی اظپَرت

 تصَیر برداری پشت صحٌِ + کلیپ

Ram CF 
Record Full HD 

  DVD + HDD + BlueRay خرٍجی هیکط 

 Dکالض هیکط 

 ظاخت کلیپ خارج تْراى

  هحلتصَیربرداری با کریي در 

- 

- 

 پَزر هخصَص جْت ّواٌّگی شظت

 ٍیصُ جْت عکاظی ًَرپردازی

- 

- 
- 

 HD & DVD & HDDفیلن هادر اصلی 

 Canon Mark 0دٍربیي 

 Full HDفیلوبرداری 

 دٍ دٍربیٌِ

 ًفر فیلوبردار 2

 عکاظی داخل لَکیشي

- 

- 

 آتلیِ عکاظی اظپَرت

 تصَیر برداری پشت صحٌِ + کلیپ

Ram CF 
Record Full HD 

  DVD + HDD + BlueRay خرٍجی هیکط 

 Dکالض هیکط 

 ظاخت کلیپ در تْراى

  هحلتصَیربرداری با کریي در 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
- 

 HD & DVD & HDDفیلن هادر اصلی 

 Canon Mark 0دٍربیي 

 Full HDفیلوبرداری 

 دٍ دٍربیٌِ

 ًفر فیلوبردار 2

 عکاظی داخل لَکیشي

- 

- 

 آتلیِ عکاظی اظپَرت

 تصَیر برداری پشت صحٌِ + کلیپ

Ram CF 
Record Full HD 

  DVD + HDDخرٍجی هیکط 

 Dکالض هیکط 

 ظاخت کلیپ در تْراى

- 

- 

- 

- 

- 

- 
- 
- 

 HD & DVD & HDDفیلن هادر اصلی 

 HD Z5دٍربیي 

 Full HDفیلوبرداری 

 دٍ دٍربیٌِ

 ًفر فیلوبردار 2

 عکاظی داخل لَکیشي

- 

- 

 آتلیِ عکاظی اظپَرت

 تصَیر برداری پشت صحٌِ + کلیپ
 HD  +Ram CFفیلن 

Record Full HD 
  DVD + HDDخرٍجی هیکط 

 Cکالض هیکط 

 ظاخت کلیپ در تْراى

- 

- 

- 

- 

- 

- 
- 
- 

 HD & DVD & HDDفیلن هادر اصلی 

 HD Z5دٍربیي 

 DVفیلوبرداری 

 دٍربیٌِ تک

 ًفر فیلوبردار 0

- 

- 

- 

 آتلیِ عکاظی اظپَرت

- 
 HD  +Ram CFفیلن 

Record Full HD 
   DVDخرٍجی هیکط

 Bکالض هیکط 

 آتلیِ ظاخت کلیپ در

- 

- 

- 

- 

- 

- 
- 
- 

 HD & DVD & HDDفیلن هادر اصلی 

 HD Z5دٍربیي 

 DVفیلوبرداری 

 دٍربیٌِ تک

 ًفر فیلوبردار 0

- 

- 

- 

 آتلیِ عکاظی اظپَرت

- 
 Mini DVفیلن 

Record HD 
   DVDخرٍجی هیکط

 Aکالض هیکط 

 ظاخت کلیپ در آتلیِ

- 

- 

- 

- 

- 

- 
- 
- 

  DVDفیلن هادر اصلی

تَهاى 401110111ّضیٌِ  تَهاى 301110111ّضیٌِ   تَهاى 205110111ّضیٌِ   تَهاى 201110111ّضیٌِ   تَهاى 105110111ّضیٌِ   تَهاى 101110111ّضیٌِ   تَهاى 5110111ّضیٌِ   تَهاى 3110111ّضیٌِ    

 تَضیحات تکویلی :

دس تْشاى هحاسبِ شذُ است ٍ بذٍى تجْیضات سیٌوایی هاًٌذ کشیي ٍ استذی کن  ّا کلیپ بشخی ، ساخت ٍ یا اضافِ ًوائیذ ،  ّضیٌِ ایاب ٍ رّاب ٍ ٍسٍدی باغ یا لَکیشي ) هحل ( فیلوبشداسی ٍ عکاسی خاسج اص استَدیَ بش عْذُ هتقاضی هیباشذ َاًیذ بشخی اص گضیٌِ ّا سا استقاگضیٌِ ّای هٌَ ّا قابل حزف ًویباشذ ٍ تٌْا هیت

 هیبایست ّاسد دیسک بِ دفتش تَسط هتقاضی اسائِ شَد HDD 0 فتِ شذُ خاسج اص هٌَ تٌْا با پشداخت هبلػ تَافقی دس قشاسداد فشٍختِ ٍ اهتیاص آى ٍاگضاس هیگشدد ، بشای هٌَ ّای داسای هیکس با خشٍجیسَسس فایل کاهپیَتشی عکس ّای گش،  هیباشذ 

ّش بشگ اضافِّضیٌِ  سایض ستَش ٍ چاپ عکس ّضیٌِ چاپ ) تَهاى ( ّضیٌِ چاپ ٍ شاسی  ) تَهاى (  سایض آلبَم دیجیتال ًَع جلذ تعذاد بشگ ّضیٌِ آلبَم 

 02*  06 چرم ًرهال برگ 06 0250666 020566 08*  00 000666 060666

 06*  26 چرم ًرهال برگ 06 0960666 090666 20*  06 060666 260666

 46*  26 چرم ًرهال برگ 06 5260666 520666 02*  26 200666 270666

 56*  25 چرم ًرهال برگ 06 5850666 580566 76*  56 520666 760666

 66*  06 چرم ًرهال برگ 06 6560666 650666 76*  066 0640666 0460666

 86*  46 چرم ًرهال برگ 06 7860666 780666 266*  76 0950666 2860666

 تَضیحات تکویلی :

َش ٍ چاپ دس باال آٍسدُ شذُ ّای دیگش جذاگاًِ هحاسبِ هیگشدد ،  ّوچٌیي بشخی سایض ّای چاپ عکس بذٍى طشحی ، ّوشاُ با ستطشاحی ٍ صحافی با جلذ چشم ًشهال ٍ کاؼز عکس سیلک ٍ یا هتالیک بش اساس اًتخاب هتقاضی هحاسبِ شذُ است ٍ جلذ ّا ٍ هتشیال دیگش ٍ چاپ بشای آلبَم دیجیتال ّا ّضیٌِ چاپ ، ستَش ، 

 سش سا اص طشف هشتشیاى داسًذ ، بشای دسیافت لیست قیوت دیگش سایت ّا بِ ٍب سایت هشاجعِ کشدُ ٍ یا با دفتش تواس بگیشیذ 0است کِ بیشتشیي سفا

 


