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

 NX 3دٍربیي 

 Full HDفیلوبرداری 

 دٍ دٍربیٌِ

 فیلوبردارًفر   2

 عکاظی باغ

 عکاظی آتلیِ رٍز هراظن

 عکاظی داخل هراظن

 ) ّذیِ ( عکاظی اظپَرت آتلیِ

 ّسار تَهاى 550ظاعت اضافِ 
Ram SD 

Record Full HD 
 DVDخرٍجی هیکط 

 Aکالض هیکط 

 اختصاصیتصَیربرداری با کریي 

 تصَیربرداری با رٍتیت در باغ

 دُ برگ 40*   80آلبَم دیجیتال 
 دُ ب 03*  60آلبَم دیجیتال اظپرت 

 رٍز هراظن پشٍطکشيکلیپ 

 500*  70شاظی ظر هجلعی 

 55*  50هجلعی لیت ظر  30
 تصَیشبشداسی کلیپ عشٍسی سٍص جذا

- 
- 

 30*   40خاًَادُ ّا ّذیِ عکط عذد  2

 20*  25عذد عکط  20

- 
- 
- 

 هیکط DVDچاپ عکط رٍی 

 20*  50ظوپل دیجیتال آلبَم 

 عذد ظَرض فایل عکط 50
 6*  9عذد عکط کیف پَل  2

- 
 هشتری HDDفیلن هادر اصلی رٍی 

 NX 3دٍربیي 

 Full HDفیلوبرداری 
 دٍ دٍربیٌِ

 ًفر فیلوبردار  2
 عکاظی باغ

 عکاظی آتلیِ رٍز هراظن
 عکاظی داخل هراظن

 ) ّذیِ ( عکاظی اظپَرت آتلیِ
 ّسار تَهاى 550ظاعت اضافِ 

Ram SD 
Record Full HD 

 DVDخرٍجی هیکط 
 Aکالض هیکط 

 تصَیربرداری با کریي در باغ

 تصَیربرداری با رٍتیت در باغ
 دُ برگ 40*   80آلبَم دیجیتال 

 دُ ب 30*  60آلبَم دیجیتال اظپرت 

 رٍز هراظن پرٍشکشيکلیپ 

 500*  70شاظی ظر هجلعی 
 55*  50هجلعی لیت ظر  25

 تصَیربرداری کلیپ عرٍظی رٍز جذا
- 
- 

 30*   40خاًَادُ ّا ّذیِ عکط عذد  2

 20*  25عذد عکط  55
- 
- 
- 

 هیکط DVDچاپ عکط رٍی 
 20*  50ظوپل دیجیتال آلبَم 
 عذد ظَرض فایل عکط 6
 6*  9عذد عکط کیف پَل  2

- 
 هشتری HDDفیلن هادر اصلی رٍی 

 NX 3دٍربیي 

 Full HDفیلوبرداری 

 دٍربیٌِ دٍ

 ًفر فیلوبردار  2

 عکاظی باغ

 عکاظی آتلیِ رٍز هراظن

 عکاظی داخل هراظن

 عکاظی اظپَرت آتلیِ ) ّذیِ (

 ّسار تَهاى 550ظاعت اضافِ 
Ram SD 

Record Full HD 
 DVDخرٍجی هیکط 

 Bکالض هیکط 

 تصَیربرداری با کریي در باغ

 در باغ رٍتیتتصَیربرداری با 

 دُ برگ 40*   80آلبَم دیجیتال 
 دُ ب 30*  60آلبَم دیجیتال اظپرت 

- 

 500*  70شاظی ظر هجلعی 

 55*  50هجلعی لیت ظر  20

- 
- 
- 

 30*   40خاًَادُ ّا ّذیِ عکط عذد  2

 20*  25عذد عکط  55
- 
- 
- 

 هیکط DVDچاپ عکط رٍی 

 20*  50ظوپل دیجیتال آلبَم 

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

- 
 هشتری HDDرٍی فیلن هادر اصلی 

 NX 3دٍربیي 

 Full HDفیلوبرداری 

  دٍربیٌِ دٍ

 ًفر فیلوبردار  2

 عکاظی باغ

 عکاظی آتلیِ رٍز هراظن

 عکاظی داخل هراظن

 عکاظی اظپَرت آتلیِ ) ّذیِ (

 ّسار تَهاى 550ظاعت اضافِ 
Ram SD 

Record Full HD 
 DVDخرٍجی هیکط 

  Cکالض هیکط

 تصَیربرداری با کریي در باغ

- 

 دُ برگ 40*   80آلبَم دیجیتال 

- 

- 

 500*  70شاظی ظر هجلعی 

 55*  50هجلعی لیت ظر  20
- 
- 
- 

 30*   40خاًَادُ ّا ّذیِ عکط عذد  2

 20*  25عذد عکط  55

- 
- 
- 

 هیکط DVDچاپ عکط رٍی 

 20*  50ظوپل دیجیتال آلبَم 

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

- 
 هشتری HDDرٍی فیلن هادر اصلی 

 NX 3دٍربیي 

 Full HDفیلوبرداری 

 دٍربیٌِ دٍ

 ًفر فیلوبردار  2

 عکاظی باغ

 عکاظی آتلیِ رٍز هراظن

 عکاظی داخل هراظن

 عکاظی اظپَرت آتلیِ ) ّذیِ (

 ّسار تَهاى 550ظاعت اضافِ 
Ram SD 

Record Full HD 
 DVDخرٍجی هیکط 

 Cکالض هیکط 

- 

- 
 دُ برگ 40*   80آلبَم دیجیتال 

- 

- 

 500*  70شاظی ظر هجلعی 

 55*  50هجلعی لیت ظر  20

- 
- 
- 

 30*   40خاًَادُ ّا ّذیِ عکط عذد  2

 20*  25عذد عکط  55

- 
- 
- 

 هیکط DVDچاپ عکط رٍی 

 20*  50ظوپل دیجیتال آلبَم 

 عذد ظَرض فایل عکط 5
 6*  9عذد عکط کیف پَل  2

- 
 هشتری HDDرٍی فیلن هادر اصلی 

 NX 3دٍربیي 

 Full HDفیلوبرداری 

 دٍربیٌِ دٍ

 ًفر فیلوبردار  2

 عکاظی باغ

 عکاظی آتلیِ رٍز هراظن

- 

- 

 ّسار تَهاى 550ظاعت اضافِ 
Ram SD 

Record Full HD 
 DVDخرٍجی هیکط 

 Cکالض هیکط 

- 

- 
 دُ برگ 30*   60آلبَم دیجیتال 

- 

- 

 500*  70شاظی ظر هجلعی 

 55*  50هجلعی لیت ظر  55

- 
- 
- 

 20*   30  خاًَادُ ّاّذیِ عکط عذد  2

 20*  25عذد عکط  50

- 
- 
- 

 هیکط DVDچاپ عکط رٍی 

 20*  50ظوپل دیجیتال آلبَم 

 عذد ظَرض فایل عکط 4
 6*  9عذد عکط کیف پَل  2

- 
 هشتری HDDرٍی فیلن هادر اصلی 

 NX 3دٍربیي 

 Full HDفیلوبرداری 

 دٍربیٌِ دٍ

 ًفر فیلوبردار  2

- 

 هراظنعکاظی آتلیِ رٍز 

- 

- 

 ّسار تَهاى 550ظاعت اضافِ 
Ram SD 

Record Full HD 
 DVDخرٍجی هیکط 

 Cکالض هیکط 

- 

- 
- 

- 

- 

 500*  70شاظی ظر هجلعی 

 55*  50هجلعی لیت ظر  55

- 
- 
- 

 20*   30  خاًَادُ ّاّذیِ عکط عذد  2

 20*  25عذد عکط  50

- 
- 
- 

 هیکط DVDچاپ عکط رٍی 

- 

 عذد ظَرض فایل عکط 3
 6*  9عذد عکط کیف پَل  2

- 
 هشتری HDDرٍی فیلن هادر اصلی 

 NX 3دٍربیي 

 Full HDفیلوبرداری 

 دٍربیٌِ تک

 ًفر فیلوبردار  5

- 

 عکاظی آتلیِ رٍز هراظن

- 

- 

 ّسار تَهاى 550ظاعت اضافِ 
Ram SD 

Record Full HD 
 DVDخرٍجی هیکط 

 Dکالض هیکط 

- 

- 
- 

- 

- 

 50*  70شاظی ظر هجلعی 

 55*  50هجلعی لیت ظر  50

- 
- 
- 

 16*   21خاًَادُ ّا ّذیِ عکط عذد  2

 58*  53عذد عکط  50

- 
- 
- 

 هیکط DVDچاپ عکط رٍی 

- 

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

- 
 هشتری HDDرٍی فیلن هادر اصلی 
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 تَضیحات تکویلی :

، 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 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 0گضاس هیگشدد ، بشای هٌَ ّای داسای هیکس با خشٍجی هحاسبِ هیگشدد ، سَسس فایل کاهپیَتشی عکس ّای گشفتِ شذُ خاسج اص هٌَ تٌْا با پشداخت هبلػ تَافقی دس قشاسداد فشٍختِ ٍ اهتیاص آى ٍا ساعت اضافِ اص پایاى بشًاهِ تاالس بِ بعذ

 صهاى بیشتش یا کوتشی صشف شذُ ٍ ّضیٌِ بیشتش یا کتشی دس ًظش گشفتِ هیشَد BlueRay 0ٍ یا داشتي کشیي یا ٍسایل حشکتی سیٌوایی دیگش یا گشفتي خشٍجی  Full HDبا  HDکالس هیکس بِ هعٌای ایي هیباشذ کِ دس تذٍیي یک دٍسبیي با دٍ دٍسبیي یا تذٍیي 
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 PRO-1هٌَی شواسُ  PRO-2 هٌَی شواسُ PRO-3هٌَی شواسُ  PRO-4هٌَی شواسُ  PRO-5هٌَی شواسُ  PRO-6هٌَی شواسُ  PRO-7 هٌَی شواسُ   PRO-8هٌَی شواسُ 

 CANON MARK 3دٍربیي 

 Full HDفیلوبرداری 

 دٍ دٍربیٌِ

 ًفر فیلوبردار  2

 عکاظی باغ

 عکاظی آتلیِ رٍز هراظن

 عکاظی داخل هراظن

 ) ّذیِ ( عکاظی اظپَرت آتلیِ

 ّسار تَهاى 550ظاعت اضافِ 
Ram CF 

Record Full HD 
 DVDخرٍجی هیکط 

 Aکالض هیکط 

 اختصاصیتصَیربرداری با کریي 

 تصَیربرداری با رٍتیت در باغ

 دُ برگ 40*   80آلبَم دیجیتال 
 دُ ب 03*  60آلبَم دیجیتال اظپرت 

 رٍز هراظن پشٍطکشيکلیپ 

 500*  70شاظی ظر هجلعی 

 55*  50هجلعی لیت ظر  30
 تصَیشبشداسی کلیپ عشٍسی سٍص جذا

 کلیپ اظپرت درباغ تْراى
 در رٍز جذاFS700تصَیربرداری با 

 30*   40خاًَادُ ّا ّذیِ عکط عذد  2

 20*  25عذد عکط  20
- 
- 

GO PRO 
 هیکط DVDچاپ عکط رٍی 

 20*  50ظوپل دیجیتال آلبَم 

 عذد ظَرض فایل عکط 50
 6*  9عذد عکط کیف پَل  2

- 
 هشتری HDDفیلن هادر اصلی رٍی 

 NX 3دٍربیي 

 Full HDفیلوبرداری 
 دٍ دٍربیٌِ

 ًفر فیلوبردار  2
 عکاظی باغ

 عکاظی آتلیِ رٍز هراظن
 عکاظی داخل هراظن

 ) ّذیِ ( عکاظی اظپَرت آتلیِ
 ّسار تَهاى 550ظاعت اضافِ 

Ram SD 
Record Full HD 

 DVDخرٍجی هیکط 
 Aکالض هیکط 

 کریي در باغتصَیربرداری با 

 تصَیربرداری با رٍتیت در باغ
 دُ برگ 40*   80آلبَم دیجیتال 

 دُ ب 30*  60آلبَم دیجیتال اظپرت 

 رٍز هراظن پرٍشکشيکلیپ 

 500*  70شاظی ظر هجلعی 
 55*  50هجلعی لیت ظر  25

 تصَیربرداری کلیپ عرٍظی رٍز جذا
- 

GO PRO 
 30*   40خاًَادُ ّا ّذیِ عکط عذد  2

 20*  25عذد عکط  55
 کلیپ اظپرت در باغ تْراى

- 
- 

 هیکط DVDچاپ عکط رٍی 
 20*  50ظوپل دیجیتال آلبَم 
 عذد ظَرض فایل عکط 6
 6*  9عذد عکط کیف پَل  2

- 
 هشتری HDDفیلن هادر اصلی رٍی 

 NX 3دٍربیي 

 Full HDفیلوبرداری 

 دٍربیٌِ دٍ

 ًفر فیلوبردار  2

 عکاظی باغ

 هراظنعکاظی آتلیِ رٍز 

 عکاظی داخل هراظن

 عکاظی اظپَرت آتلیِ ) ّذیِ (

 ّسار تَهاى 550ظاعت اضافِ 
Ram CF 

Record Full HD 
 DVDخرٍجی هیکط 

 Aکالض هیکط

 تصَیربرداری با کریي در باغ

 در باغ رٍتیتتصَیربرداری با 

 دُ برگ 40*   80آلبَم دیجیتال 
- 

- 

 500*  70شاظی ظر هجلعی 

- 

- 
- 

 GO PROتصَیربرداری با 

- 

- 
- 
- 

 هیکط DVDچاپ عکط رٍی 

 20*  50ظوپل دیجیتال آلبَم 
- 
- 
- 

 هشتری HDDرٍی فیلن هادر اصلی 

 NX 3دٍربیي 

 Full HDفیلوبرداری 

  دٍربیٌِ دٍ

 ًفر فیلوبردار  2

 عکاظی باغ

 عکاظی آتلیِ رٍز هراظن

 عکاظی داخل هراظن

 عکاظی اظپَرت آتلیِ ) ّذیِ (

 ّسار تَهاى 550ظاعت اضافِ 
Ram SD 

Record Full HD 
 DVDخرٍجی هیکط 

  Aکالض هیکط

 تصَیربرداری با کریي در باغ

 تصَیر برداری با رٍتیت در باغ

 دُ برگ 40*   80آلبَم دیجیتال 

- 

- 

 500*  70شاظی ظر هجلعی 

- 
- 

 GO PROتصَیر برداری با 

- 

- 
- 
- 

 هیکط DVDچاپ عکط رٍی 

 20*  50ظوپل دیجیتال آلبَم 

- 
- 
- 

 هشتری HDDرٍی فیلن هادر اصلی 

 CANON MARK 3دٍربیي 

 Full HDفیلوبرداری 

 دٍربیٌِ دٍ

 ًفر فیلوبردار  2

 عکاظی باغ

 عکاظی آتلیِ رٍز هراظن

 عکاظی داخل هراظن

 عکاظی اظپَرت آتلیِ ) ّذیِ (

 ّسار تَهاى 550ظاعت اضافِ 
Ram CF 

Record Full HD 
 DVDخرٍجی هیکط 

 A کالض هیکط

 تصَیربرداری با کریي درباغ

 تصَیر برداری با رٍتیت ر باغ

 دُ برگ 40*   80آلبَم دیجیتال 

- 

- 

 500*  70شاظی ظر هجلعی 

- 
- 
- 
- 
- 

- 

- 
- 
- 

 هیکط DVDچاپ عکط رٍی 

 20*  50ظوپل دیجیتال آلبَم 

- 
- 

- 
 هشتری HDDرٍی فیلن هادر اصلی 

 NX 3دٍربیي 

 Full HDفیلوبرداری 

 دٍربیٌِ دٍ

 ًفر فیلوبردار  2

 عکاظی باغ

 عکاظی آتلیِ رٍز هراظن

- 

- 

 ّسار تَهاى 550ظاعت اضافِ 
Ram SD 

Record Full HD 
 DVDخرٍجی هیکط 

 Bکالض هیکط 

- 

- 
 دُ برگ 30*   60آلبَم دیجیتال 

- 

- 

 500*  70شاظی ظر هجلعی 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

 هیکط DVDچاپ عکط رٍی 

 20*  50ظوپل دیجیتال آلبَم 

- 
- 
- 

 هشتری HDDرٍی فیلن هادر اصلی 

 CANON MARK 3 دٍربیي

 Full HDفیلوبرداری 

 دٍربیٌِ تک

 ًفر فیلوبردار  5

- 

- 

- 

- 

 ّسار تَهاى 550ظاعت اضافِ 
Ram SD 

Record Full HD 
- 

- 

- 

- 
- 

- 

- 

- 

- 

- 
- 
- 
- 

- 

- 
- 
- 

- 

- 
- 
- 
- 

 هشتری HDDرٍی فیلن هادر اصلی 

 NX 3دٍربیي 

 Full HDفیلوبرداری 

 دٍربیٌِ تک

 ًفر فیلوبردار  5

- 

- 

- 

- 

 ّسار تَهاى 550ظاعت اضافِ 
Ram SD 

Record Full HD 
- 

- 

- 

- 
- 

- 

- 

- 

- 

- 
- 
- 
- 

- 

- 
- 
- 

- 

- 

- 
- 

- 
 هشتری HDDرٍی فیلن هادر اصلی 

 

تَهاى 1303330333ّضیٌِ  تَهاى 703330333ّضیٌِ   تَهاى 005330333ّضیٌِ   تَهاى 003330333ّضیٌِ   تَهاى003330333ّضیٌِ   تَهاى 005330333ّضیٌِ   تَهاى 103330333ّضیٌِ   تَهاى 5330333 ّضیٌِ    

 تَضیحات تکویلی :

، 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 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 0گضاس هیگشدد ، بشای هٌَ ّای داسای هیکس با خشٍجی هحاسبِ هیگشدد ، سَسس فایل کاهپیَتشی عکس ّای گشفتِ شذُ خاسج اص هٌَ تٌْا با پشداخت هبلػ تَافقی دس قشاسداد فشٍختِ ٍ اهتیاص آى ٍا ساعت اضافِ اص پایاى بشًاهِ تاالس بِ بعذ

 دس ًظش گشفتِ هیشَد 0 صهاى بیشتش یا کوتشی صشف شذُ ٍ ّضیٌِ بیشتش یا کتشی BlueRayٍ یا داشتي کشیي یا ٍسایل حشکتی سیٌوایی دیگش یا گشفتي خشٍجی  Full HDبا  HDکِ دس تذٍیي یک دٍسبیي با دٍ دٍسبیي یا تذٍیي  کالس هیکس بِ هعٌای ایي هیباشذ
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 5D 1هٌَی شواسُ  5D 2هٌَی شواسُ  5D 3هٌَی شواسُ  5D 4هٌَی شواسُ  5D 5هٌَی شواسُ  5D 6هٌَی شواسُ  5D 7هٌَی شواسُ  5D 8هٌَی شواسُ 

 Canon Mark 3دٍربیي 

 Full HDفیلوبرداری 

 ظِ دٍربیٌِ

 ًفر فیلوبردار 3

 عکاظی باغ

 عکاظی آتلیِ رٍز هراظن

 عکاظی داخل هراظن

 عکاظی اظپَرت آتلیِ ) ّذیِ (

 ّسار تَهاى 200ظاعت اضافِ 
Ram CF 

Record Full HD 
 DVD + Bluray + HDDخرٍجی هیکط 

 Aکالض هیکط 

 خارج تْراىکلیپ آشٌایی اظپرت 

 تصَیربرداری با کریي اختصاصی
 در رٍز جذا Fs700تصَیربرداری با 

 دُ برگ 40*   80آلبَم دیجیتال 
 دُ ب 40*  80آلبَم دیجیتال اظپرت 

 500*  70شاظی ظر هجلعی 

 56*  25هجلعی لیت ظر  40

 40*   80الٍ پازل  5

 30*   45ظاعت حلقِ ٍ عکط 
 کارت دعَت عرٍظی بِ تعذاد خاًَادُ ّا

 30*  45خاًَادُ ّا ّذیِ عکط عذد  2

 58*  53عذد عکط  50

 25*  56عذد عکط  20

 25*  20عذد عکط  50

 شاظی 500*  70عکط 

 هیکط DVDچاپ عکط رٍی 
 20*   50عذد آلبَم دیجیتال ظوپل  2

 فایل عکط گرفتِ شذُّوِ ظَرض 
 6*  9عذد عکط کیف پَل  52

 56*  25عذد ظاعت رٍهیسی  3
 هتقاضی HDDفیلن هادس اصلی 

 Canon Mark 3دٍربیي 

 Full HDفیلوبرداری 

 دٍربیٌِ ظِ

 ًفر فیلوبردار 3

 عکاظی باغ

 عکاظی آتلیِ رٍز هراظن

 عکاظی داخل هراظن

 عکاظی اظپَرت آتلیِ ) ّذیِ (

 ّسار تَهاى 200ظاعت اضافِ 
Ram CF 

Record Full HD 
  DVD + Bluray + HDDخرٍجی هیکط 

 Aکالض هیکط 
 تصَیربرداری ٍ عکاظی عرٍظی رٍز جذاگاًِ

 تصَیربرداری با کریي در باغ

 در رٍز جذا Fs700تصَیربرداری با 

 دُ برگ 40*   80آلبَم دیجیتال 
 دُ ب 60*  30آلبَم دیجیتال 

 500*  70شاظی ظر هجلعی 

 56*  25هجلعی لیت ظر  25

  در رٍز جذا Goproتصَیربرداری با 

- 
- 

- 

- 

 25*  56عذد عکط  20

- 

- 

 هیکط DVDچاپ عکط رٍی 

 20*  50ظوپل دیجیتال آلبَم  2

 عذد ظَرض فایل عکط 50
 6*  9عذد عکط کیف پَل  4

- 
 هتقاضی HDDفیلن هادر اصلی 

 Canon Mark 3دٍربیي 

 Full HDفیلوبرداری 

 دٍربیٌِ دٍ

 ًفر فیلوبردار 2

 عکاظی باغ

 عکاظی آتلیِ رٍز هراظن

 عکاظی داخل هراظن

 عکاظی اظپَرت آتلیِ ) ّذیِ (

 ّسار تَهاى 200ظاعت اضافِ 
Ram CF 

Record Full HD 
  DVD + Bluray + HDDخرٍجی هیکط 

 Aکالض هیکط 

 تصَیربرداری ٍ عکاظی عرٍظی جذاگاًِ
 تصَیربرداری با کریي در باغ

- 

 دُ برگ 40*   80آلبَم دیجیتال 
 دُ ب 30*  60آلبَم دیجیتال اظپرت 

 500*  70شاظی ظر هجلعی 

 56*  25هجلعی لیت ظر  25
- 
- 
- 

- 

- 

 20*  25عذد عکط  55

- 

- 

 هیکط DVDچاپ عکط رٍی 

 20*  50ظوپل دیجیتال آلبَم  2

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

- 
 هتقاضی HDDفیلن هادر اصلی 

 Canon Mark 3دٍربیي 

 Full HDفیلوبرداری 

 دٍربیٌِ دٍ

 ًفر فیلوبردار 2

 عکاظی باغ

 عکاظی آتلیِ رٍز هراظن

 عکاظی داخل هراظن

 عکاظی اظپَرت آتلیِ ) ّذیِ (

 ّسار تَهاى 200ظاعت اضافِ 
Ram CF 

Record Full HD 
  DVD + Bluray + HDDخرٍجی هیکط 

 Bکالض هیکط 

- 

 تصَیربرداری با کریي در باغ

- 

 دُ برگ 40*   80آلبَم دیجیتال 
 دُ ب 30*  60آلبَم دیجیتال اظپرت 

 500*  70شاظی ظر هجلعی 

 56*  25هجلعی لیت ظر  25

- 
- 
- 

- 

- 

 20*  25عذد عکط  55

- 

- 

 هیکط DVDچاپ عکط رٍی 

 20*  50ظوپل دیجیتال آلبَم  2

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

- 
 هتقاضی HDDفیلن هادر اصلی 

 Canon Mark 3دٍربیي 

 Full HDفیلوبرداری 

 دٍربیٌِ دٍ

 ًفر فیلوبردار 2

 عکاظی باغ

 عکاظی آتلیِ رٍز هراظن

 عکاظی داخل هراظن

 عکاظی اظپَرت آتلیِ ) ّذیِ (

 ّسار تَهاى 200ظاعت اضافِ 
Ram CF 

Record Full HD 
  DVD + Bluray + HDDخرٍجی هیکط 

 Bکالض هیکط 

- 

 تصَیربرداری با کریي در باغ

- 

- 
 دُ ب 40*  80آلبَم دیجیتال 

 500*  70شاظی ظر هجلعی 

 56*  25هجلعی لیت ظر  20
- 
- 
- 

- 

- 

 20*  25عذد عکط  55

- 

- 

 هیکط DVDچاپ عکط رٍی 

 20*  50ظوپل دیجیتال آلبَم 

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

- 
 هتقاضی HDDفیلن هادر اصلی 

 Canon Mark 3دٍربیي 

 Full HDفیلوبرداری 

 دٍربیٌِ دٍ

 ًفر فیلوبردار 2

 عکاظی باغ

 عکاظی آتلیِ رٍز هراظن

- 

- 

 ّسار تَهاى 200ظاعت اضافِ 
Ram CF 

Record Full HD 
  DVD + HDDخرٍجی هیکط 

 Bکالض هیکط 

- 

- 

- 

- 
 دُ ب 60*  30 آلبَم دیجیتال

 500*  70شاظی ظر هجلعی 

 56*  25هجلعی لیت ظر  55
- 
- 
- 

- 

- 

 25*  56عذد عکط  55

- 

- 

 هیکط DVDچاپ عکط رٍی 

 20*  50ظوپل دیجیتال آلبَم 

 عذد ظَرض فایل عکط 5
 6*  9عذد عکط کیف پَل  2

- 
 هتقاضی HDDفیلن هادر اصلی 

 Canon Mark 3دٍربیي 

 Full HDفیلوبرداری 

 دٍربیٌِ دٍ

 ًفر فیلوبردار 2

- 

 عکاظی آتلیِ رٍز هراظن

- 

- 

 ّسار تَهاى 200ظاعت اضافِ 
Ram CF 

Record Full HD 
  DVDخرٍجی هیکط 

 Bکالض هیکط 

- 

- 

- 

- 
- 

 60*  90شاظی ظر هجلعی 

 53*  58هجلعی لیت ظر  50
- 
- 
- 

- 

- 

 25*  56عذد عکط  55

- 

- 

 هیکط DVDچاپ عکط رٍی 

- 

 عذد ظَرض فایل عکط 3
 6*  9عذد عکط کیف پَل  2

- 
 هتقاضی HDDفیلن هادر اصلی 

 Canon Mark 3دٍربیي 

 Full HDفیلوبرداری 

 دٍربیٌِ تک

 ًفر فیلوبردار 5

- 

 عکاظی آتلیِ رٍز هراظن

- 

- 

 ّسار تَهاى 200ظاعت اضافِ 
Ram CF 

Record Full HD 
 DVDخرٍجی هیکط 

 Cکالض هیکط 

- 

- 

- 

- 
- 

 50*  70ظر هجلعی شاظی 

 50*  55هجلعی لیت ظر  50
- 
- 
- 

- 

- 

 25*  56عذد عکط  50

- 

- 

 هیکط DVDچاپ عکط رٍی 

- 

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

- 
 هتقاضی HDDفیلن هادر اصلی 

تَهاى 1003330333ّضیٌِ  تَهاى ...1303330ّضیٌِ   تَهاى ...803330ّضیٌِ   تَهاى605330333ّضیٌِ   تَهاى ...505330ّضیٌِ   تَهاى ...003330ّضیٌِ   تَهاى ...005330ّضیٌِ   تَهاى ...107330ّضیٌِ    

 تَضیحات تکویلی :

، 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 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 0گضاس هیگشدد ، بشای هٌَ ّای داسای هیکس با خشٍجی هحاسبِ هیگشدد ، سَسس فایل کاهپیَتشی عکس ّای گشفتِ شذُ خاسج اص هٌَ تٌْا با پشداخت هبلػ تَافقی دس قشاسداد فشٍختِ ٍ اهتیاص آى ٍا ساعت اضافِ اص پایاى بشًاهِ تاالس بِ بعذ

 صهاى بیشتش یا کوتشی صشف شذُ ٍ ّضیٌِ بیشتش یا کتشی دس ًظش گشفتِ هیشَد BlueRay 0ٍ یا داشتي کشیي یا ٍسایل حشکتی سیٌوایی دیگش یا گشفتي خشٍجی  Full HDبا  HDکالس هیکس بِ هعٌای ایي هیباشذ کِ دس تذٍیي یک دٍسبیي با دٍ دٍسبیي یا تذٍیي 
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جهت اطالع از آخریت تعرفه ها به آدرس سایت روبرو مراجعه نمائید ---->   http://www.andisheh-no.com/News/topic/136/ 
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8 کلیپ آشٌایی یا اسپشت 7 شٌایی یا اسپشتکلیپ آ  6 کلیپ آشٌایی یا اسپشت  5 کلیپ آشٌایی یا اسپشت  0 کلیپ آشٌایی یا اسپشت  0 کلیپ آشٌایی یا اسپشت  0 کلیپ آشٌایی یا اسپشت  1 کلیپ آشٌایی یا اسپشت   

 Canon Mark 3دٍربیي 

 Full HDفیلوبرداری 

 دٍ دٍربیٌِ

 ًفر فیلوبردار 2

 عکاظی داخل لَکیشي

- 

- 

- 
 برداری پشت صحٌِ + کلیپتصَیر 

Ram CF 
Record Full HD 

  DVD + HDD + BlueRay خرٍجی هیکط 

 Aکالض هیکط 

 ظاخت کلیپ خارج تْراى

 تصَیربرداری با کریي در هحل 

 Fs700تصَیربرداری با 

  Goproتصَیربرداری با 

 پَزر هخصَص جْت ّواٌّگی شظت

 ًَرپردازی ٍیصُ جْت عکاظی

  کنتصَیربرداری با اظتذی 

  تصَیربرداری با ّلی شات

 تصَیشبشداسی با دالی ) اسالیذس (
 هتقاضی HDDسٍی 

 Canon Mark 3دٍربیي 

 Full HDفیلوبرداری 

 دٍربیٌِ دٍ

 ًفر فیلوبردار 2

 عکاظی داخل لَکیشي

- 

- 

- 
 تصَیر برداری پشت صحٌِ + کلیپ

Ram CF 
Record Full HD 

  DVD + HDD + BlueRay خرٍجی هیکط 

 Aکالض هیکط 

 ظاخت کلیپ خارج تْراى

  هحلتصَیربرداری با کریي در 

 Fs700تصَیربرداری با 

  Goproتصَیربرداری با 

 پَزر هخصَص جْت ّواٌّگی شظت

 ًَرپردازی ٍیصُ جْت عکاظی

  تصَیربرداری با اظتذی کن

- 
 تصَیربرداری با دالی ) اظالیذر (

 هتقاضی HDDرٍی 

 Canon Mark 3دٍربیي 

 Full HDفیلوبرداری 

 دٍربیٌِ دٍ

 ًفر فیلوبردار 2

 عکاظی داخل لَکیشي

- 

- 

- 
 تصَیر برداری پشت صحٌِ + کلیپ

Ram CF 
Record Full HD 

  DVD + HDD + BlueRay خرٍجی هیکط 

 Aکالض هیکط 

 ظاخت کلیپ خارج تْراى

  هحلتصَیربرداری با کریي در 

 Fs700تصَیربرداری با 

  Goproتصَیربرداری با 

 پَزر هخصَص جْت ّواٌّگی شظت

 ًَرپردازی ٍیصُ جْت عکاظی

- 
- 

 تصَیربرداری با دالی ) اظالیذر (
 هتقاضی HDDرٍی 

 Canon Mark 3دٍربیي 

 Full HDفیلوبرداری 

 دٍربیٌِ دٍ

 ًفر فیلوبردار 2

 عکاظی داخل لَکیشي

- 

- 

- 
 تصَیر برداری پشت صحٌِ + کلیپ

Ram CF 
Record Full HD 

  DVD + HDD + BlueRay خرٍجی هیکط 

 Aکالض هیکط 

 ظاخت کلیپ در تْراى

  هحلتصَیربرداری با کریي در 

 Fs700تصَیربرداری با 

 Goproتصَیربرداری با 

 پَزر هخصَص جْت ّواٌّگی شظت

 ًَرپردازی ٍیصُ جْت عکاظی

- 
- 

 تصَیربرداری با دالی ) اظالیذر (
 هتقاضی HDDرٍی 

 Canon Mark 3دٍربیي 

 Full HDفیلوبرداری 

 دٍربیٌِ دٍ

 ًفر فیلوبردار 2

 عکاظی داخل لَکیشي

- 

- 

- 
 تصَیر برداری پشت صحٌِ + کلیپ

Ram CF 
Record Full HD 

  DVD + HDD + BlueRay خرٍجی هیکط 

 Aکالض هیکط 

 ظاخت کلیپ در تْراى

  هحلتصَیربرداری با کریي در 

- 

- 

- 

 ًَرپردازی ٍیصُ جْت عکاظی

- 

- 
- 

 هتقاضی HDDرٍی 

 Canon Mark 3دٍربیي 

 Full HDفیلوبرداری 

 دٍ دٍربیٌِ

 ًفر فیلوبردار 2

 عکاظی داخل لَکیشي

- 

- 

- 
 تصَیر برداری پشت صحٌِ + کلیپ

Ram CF 
Record Full HD 

 DVD + HDD خرٍجی هیکط 

 Bکالض هیکط 

 ظاخت کلیپ در تْراى

- 
- 

- 

- 

- 

- 

- 
- 

 هتقاضی HDDرٍی 

 Canon Mark 3دٍربیي 

 Full HDفیلوبرداری 

 دٍربیٌِ تک

 ًفر فیلوبردار 5

 عکاظی داخل لَکیشي

- 

- 

- 
 تصَیر برداری کلیپ

Ram CF 
Record Full HD 

  DVD + HDDخرٍجی هیکط 

 Cکالض هیکط 

 ظاخت کلیپ در تْراى

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
- 

 هتقاضی HDDرٍی 

 Canon Mark 3دٍربیي 

 Full HDفیلوبرداری 

 دٍربیٌِ تک

 ًفر فیلوبردار 5

- 

- 

- 

- 
 تصَیر برداری کلیپ

Ram CF 
Record Full HD 

  DVD + HDDخرٍجی هیکط 

 Cکالض هیکط 

 ظاخت کلیپ در تْراى

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
- 

 هتقاضی HDDرٍی 

تَهاى 80.330333ّضیٌِ  تَهاى 703330333ّضیٌِ   تَهاى 603330333ّضیٌِ   تَهاى 503330333ّضیٌِ   تَهاى 005330333ّضیٌِ   تَهاى 005330333ّضیٌِ   تَهاى 107330333ّضیٌِ   تَهاى ...105330ّضیٌِ    

 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 

، ستَش ، طشاحی ، چاپ ، صحافی ٍ جلذعکس اص خَد هشتشی  سایض ستَش ٍ چاپ عکس ّضیٌِ چاپ ) تَهاى ( ّضیٌِ چاپ ٍ شاسی  ) تَهاى (  سایض آلبَم دیجیتال ًَع جلذ تعذاد بشگ ّضیٌِ آلبَم ّضیٌِ ّش بشگ اضافِ 

 30*  20 چرم ًرهال برگ 50 6000000 600000 6000000 58*  53 200000 ...250

 40*  20 چرم ًرهال برگ 50 7000000 700000 5000000 25*  56 ...250 ...350

 50*  25 چرم ًرهال برگ 50 8000000 800000 5500000 25*  20 320000 ...420

 60*  30 چرم ًرهال برگ 50 500000000 5000000 7000000 70*  50 900000 ...5400

 80*  40 چرم ًرهال برگ 50 502000000 5200000 8000000 70*  500 5500000 2200000

 50*  500 چرم ًرهال برگ 50 200000000 2000000 503000000 200*  70 3200000 4700000

 تَضیحات تکویلی :

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

 یشیذ 0است کِ بیشتشیي سفاسش سا اص طشف هشتشیاى داسًذ ، بشای دسیافت لیست قیوت دیگش سایض ّا بِ ٍب سایت هشاجعِ کشدُ ٍ یا با دفتش تواس بگ

 شت ٍ یا اضافِ کشدى فیلوبشداسی ٍ عکاسی دس سٍص جذاگاًِ اص سٍص هشاسن عشٍسی هیتَاًیذ اص هٌَ ّای باال استفادُ ًواییذ 0بشای ساخت کلیپ آشٌایی ، اسپ
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اشدتوجه : 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 میب --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 5000000 خارج از آتلیه ) داخل تهران (

 3 عکاسی مراسم Canon 5D + Flash Canon 2000000 خارج از آتلیه ) فقط سر سفره عقد در سالن (

 4 عکاسی باغ Canon 5D + Flash Portabl 4000000 خارج از آتلیه ) جهت اضافه کردن به منو (

 Full HD 5تبدیل دوربین فیلمبرداری منو ها به  Nx3 Sony Full HD 2000000 برای هر دوربین NX3به  HDاز 

 Full HD 6فیلمبرداری  Nx3 Sony 6000000 برای هر دوربین

 Full HD 7فیلمبرداری  Canon 5D + Lenz 24-105 502000000 برای هر دوربین

متر اتوماتیک 8کرین  6000000 به صورت اختصاصی  8 کرین در باغ 

متر اتوماتیک 8کرین  3000000 به صورت عمومی  9 کرین در باغ 

اتوماتیکمتر  8کرین  500000000 به صورت اختصاصی  50 کرین در مراسم 

 55 استدی کم در باغ استدی کم 7000000 به صورت اختصاصی

 52 استدی کم در مراسم استدی کم 7000000 به صورت اختصاصی

 53 پروژکشن پروژکشن + پرده سینمایی + باند اکتیو 3500000 تجهیزات ) بدون تدوین (

پروژکشنتدوین فیلم  4000000 در همان روز مراسم  54 تدوین فیلم پروژکشن 

حلقه ) ساعت ( 6تا  5  4000000 Full HD ( nx , mark 2 ) 55 تدوین فیلم مراسم 

حلقه ) ساعت ( 6تا  5  4500000 HD ( z ) 56 تدوین فیلم مراسم 

حلقه ) ساعت ( 6تا  5  3500... DV ( z & fx & 170 ) 57 تدوین فیلم مراسم 

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

به باال 2000000 بسته به منوی انتخابی و داخل و خارج تهران بودن  59 لوکیشن فیلمبرداری - 

 20 آرشیو فایل عکس های باغ Jpg + Raw & 21mega pixel 6000000  3744 * 5616 با کیفیت اصلی و بدون تغییر سایز

 25 آرشیو فایل عکس های آتلیه Jpg + Raw & 21mega pixel 5000000  3744 * 5616 تغییر سایزبا کیفیت اصلی و بدون 

 22 آرشیو فایل عکس های اسپرت آتلیه Jpg + Raw & 21mega pixel 5000000  3744 * 5616 با کیفیت اصلی و بدون تغییر سایز

 23 آرشیو فایل عکس های اسپرت خارخ آتلیه Jpg + Raw & 21mega pixel 8000000  3744 * 5616 با کیفیت اصلی و بدون تغییر سایز

عکس 50 زیربرای  عدد به باال رایگان50از 300000   24 ورودی آتلیه نرمال ) آتلیه اول ( 

میلیون رایگان است 3برای منو های باالی   25 ورودی آتلیه وایت روم ) آتلیه دوم ( عکاسی و فیلمبرداری 3000000 

اختصاصیبه صورت   26 هلی شات در باغ روز مراسم Full HDفیلمبرداری  500000000 

 27 هلی شات در مراسم Full HDفیلمبرداری  505000000 به صورت اختصاصی

کلیپهلی شات برای ساخت  Full HDفیلمبرداری  2.000.000 به صورت اختصاصی  28 

) دالی ( اسالیدر دالی یک متری + ساچلر 4000000 به صورت اختصاصی  29 

 Go Pro 30دوربین  Go Pro Hero 300.000 به صورت اختصاصی

 31 کارمونت کارمونت 200.000 جهت تصویربرداری از ماشین سواری

 32 صدابرداری جداگانه مراسم ساند رکوردر حرفه ای + هاشف 5000000 جهت صدابراداری جداگانه با کیفیت

فیلمبرداری جهت نورپردازی فضاهای داخلی و خارجی  33 ابزار نورپردازی ساخت کلیپ ست کامل رفلکتور + دد و الیت و سافت باکس 4000000 

 34 ماشین در اختیار اکیپ فیلمبرداری پراید یا پژو 5500000 بسته به مسیر ها و خارج و داخل تهران بودن ) روزانه (

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

 36 سورس فایل عکاسی بدون رتوش jpg ...250 هر عدد

 37 سورس فایل عکاسی با رتوش jpg ...300 هر عدد

 38 سورس فایل عکاسی با رتوش و طراحی jpg ...450 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  

یط از طرف مشتری هیچ مبلغی اودت داده نخواهد شد 0در 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 0
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درج شده است (قیمت جلد آلبوم ها مختلف جهت تغییر از جلد چرم نرمال به دیگر جلد ها ) هزینه جلد و صحافی  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

900000 800000 650000 550000 900000 450000 800000 700000 600000 500000 300000 20  *30 5 

5000000 900000 750000 650000 5000000 550000 5200000 900000 800000 600000 350000 20  *40 2 

5700000 5500000 5200000 5000000 5500000 800000 5500000 5300000 5500000 900000 450000 25  *50 3 

2600000 2200000 5800000 5500000 5800000 900000 2200000 2000000 5800000 5000000 500000 30  *60 4 

3300000 3000000 2500000 2000000 3000000 2000000 3500000 3000000 2500000 5600000 900000 40  *80 5 

3800000 3500000 3000000 2500000 - - 4500000 4000000 3000000 2000000 5400000 500  *50 6 

برای مشتریانلیست قیمت و هزینه شاسی لیزری ، پازل ، گیفت و ساعت   
صحافی 

مخصوص 
آلبوم هر برگ 

 ) تومان (

 کارت دعوت
 میانگین بسته به توع

 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

بدون جدا 
 چاپ

 ) تومان (

 رتوش
 جدا بدون چاپ

 ) تومان (

 چاپ و شاسی

 میل 8
 ) تومان (

 میل 8شاسی 
بدون و نصب 

 چاپ ) تومان (

 چاپ عکس آتلیه یا باغ

با رتوش ) سیلک ( 

 تومان

 چاپ براق
 ) تومان (

 ردیف سایز

 5 عدد 6پرسنلی  0*  0 ...580 220000 - - - - - - - - - - -

 2 عدد 6پاسپورتی  6*  0 ...580 220000 - - - - - - - - - - -

 3 عدد 0التاری چاپ  13*  13 ...580 220000 - - - - - - - - - - -

 4 التاری فقط فایل 13*  13 ...580 220000 - - - - - - - - - - -

 5 کیف پولی هر عدد 6*  9 ...580 220000 - - - - - - - - - - -

- 25.000 300000 250000 350000 570000 3.000 - - - - 220000 580... 55  *50 6 

3.000 30.000  - - 200000 50000 60000 4.000 260000 60000 200000 - 20  *50 7 

- 300000 400... 300... 400... 200000 4.000 60... 40... 250... 50... 200... - 58  *53 8 

- 35.000 50.000 40.000 45.000 25.000 7.000 70... 50000 350... 60... 250... - 25  *56  9 

- - -  - - 80000 550000 70000 450000 550000 300000 - 40  *55  50 

- 400000 700000 550000 550000 350000 90000 500... 60000 420... 500... 320000 - 25  *20  55 

6.000 - - 65.000 60.000 45.000 550000 520000 70000 490000 90000 400000 - 30  *20  52 

 - - 70.000 65.000 - 12.000 520000 7.000 55.000 13.000 42.000 - 30  *24  53 

80000 - - - - - 560000 520000 70000 650000 560000 450000 - 40  *20  54 

80000 - - 850000 800000 - 570000 560000 500000 720000 220000 500000 - 40 * 30  55 

- - - 90.000 85.000 - 18.000 560000 500000 800000 250000 550000 - 45  *30  56 

- - - - - - 590000 560000 500000 90.000 30.000 60.000 - 50  *30  57 

500000 - 5600000 5200000 5500000 - 200000 200000 520000 5000000 350000 650000 - 60  *30  58 

520000 - - 5300000 - - 300000 250000 550000 5070000 370000 700000 - 60  *40  59 

540000 - 2000000 5600000 5300000 - 350000 300000 200000 5550000 400000 750000 - 80  *40  20 

- - - - - - 360000 350000 220000 5580000 380000 800000 - 50  *50  25 

- - - 5900000 5800000 - 350000 370000 250000 5400000 500000 900000 - 70  *50  22 

- - 2500000 2000000 2000000 - 400000 400000 270000 5500000 500000 5000000 - 80  *50  23 

- - - 2800000 2400000 - 700000 450000 300000 5850000 550000 5300000 - 90  *60  24 

300000 - - 3000000 2600000 - 800000 500000 350000 2200000 700000 5500000 - 70  *500  25 

- - - - - - 5600000 800000 600000 4700000 5500000 3200000 - 70  *200  26 
مجموع از طرف مشتری قابل پرداخت میباشد .توضیحات : اگر عکس متعلق به خود مشتری باشد ، هزینه رتوش ، طراحی ، چاپ و شاسی بسته به انتخاب هر کدام از طرف مشتری جمع و هزینه   

تومان میباشد و با رتوش بسته به سایز و جدول . 030333ه 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  

  


