تمامی قیمت ها به تومان می باشد

قیمتهای تعیین شده در تعرفه در مواردی خاص به تشخیص و موافقت سفارش دهنده و طراح قابل افزایش هستند ،بهتر است توجه
به خاص بودن مورد ،میزان و شیوهی افزایش قیمت در متن قرارداد اشاره شود و به امضای طرفین برسد .بیشترین و معمولترین این موارد
به قرار زیر می باشد:
 -1پیشینهی دراز مدت حرفهای ،میزان تجربیات یا تخصص خاص طراح در طراحی و اجرای کار.
-2
-3
-4

افزایش قابل توجه شمار ساعات کار و زمان صرف شده به دلیل مختلف برای طراحی و اجرای سفارش.
وسعت تولید ،تیراژ ،انتشار و تعداد مخاطبین.
توجه به گسترهی رسانهی انتشار دهنده ،سطح محلی ،شهری ،کشوری و بینالمللی جامعهی مخاطبان.

اینفوگرافیک (طراحی گرافیک اطالع رسانی)
ساخت اینفوگرافیک شامل ساختار کلی و طراحی اطالعات جامع ترکیبی به صورت تصویری -
نموداری تا  5مورد

1,000,000

بروشور
800,000
مجموعه بروشورهای تک برگ دورو (تا سه برگ)
1,000,000
جلد بروشور (پشت و رو)
500,000
بروشور تا  8صفحه ،هر صفحه
300,000
بروشور بیشتر از  8صفحه ،هر صفحه
1,500,000
منوی رستوران تا  6صفحه
• هزینه تصویرسازی ،پیکتوگرام ،حروفچینی ،ترجمه ،عکاسی ،اسکن تصاویر و موارد دیگر جداگانه محاسبه میشود.
• تغییر رنگ و متن تراکتهای سریالی برای نسخههای دیگر با طراحی ثابت در هر مورد  %30قیمت پایه محاسبه میشود.
• موارد منطبق بر طرح کلی افزون بر سه برگ ،هر یک  %35قیمت پایه محاسبه میشود.
• پاکت اختصاصی برای بروشور بر اساس قیمت فولدر محاسبه میشود.

بسته بندی
یونیفورم کلی بستهبندی برای انواع محصولت با نمایش  3مورد
(شامل انواع جعبههای مقوایی ،انواع پاکتها ،ظروف فلزی و )...
3,000,000
بستهبندی واحد برای یک محصول
1,000,000
کارتن مادر (اصلی) محصولت (بسته های  6تایی 12 ،تایی و )...
یونیفورم کلی انواع لیبل و برچسب کال
1,500,000
(شامل لیبل شرینک ها ،انواع لفاف سلفونی ،انواع لیبیل های  CPP, BOPP, PEو )...
1,000,000
ساک خرید
500,000
کاغذ کادو
• طراحی بسته بندی ،برچسب و ساک خرید شامل طرح گرافیک ،طرح هندسی ساده و طراحی تیغ است .هزینهی خدمات دیگر مانند
طراحی هندسه ی ویژه برای بسته بندی ،عکاسی ،انتخاب نام ،تدوین شعار ،نشانه یا نشانهنوشته و فرمبندی خاص برای لیتوگرافی و
چاپ جداگانه محاسبه میشود.
8,000,000

•

تطبیق طرح با اندازه های دیگر با تغییر در رنگ و یا بازسازی بسته برای دیگر محصولت نظیر  %35برای هر واحد بر اساس قیمت پایه
محاسبه میشود.

•

طراحی ساختار کلی برای بستهبندیهای بزرگ و خاص پرکار با توجه به دشواریهای اجرایی ،طبق توافق طرفین محاسبه میشود.
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پـوستر
پوستر
•

5,000,000

هزینه خدمات دیگر مانند عکاسی ،خوشنویسی ،اسکن ،ساخت ماکت و تدوین شعار جداگانه محاسبه میشود.

پیکتوگرام
ایده پردازی برای ساخت یک مجموعه پیکتوگرام با ارایه سه مورد کاربردی

8,000,000

پیکتوگرامهای اضافه در ساختار کلی هر مورد

1,000,000

گرافیک تبلیغات
آگهی یک صفحهی مجله

3,000,000

آگهی یک چهارم ،یک دوم یا تمام صفحهی روزنامه

3,000,000

یک پارچهی بدنهی اتوبوس

5,000,000

تبلیغات محیطی مانند بیلبوردها ،عرشهی پل ها و ...

4,000,000

تبلیغات بر روی لمپ پست و استرابورد و استند و موارد مشابه

2,000,000

گرافیک تابلوی سردر فروشگاهها و موسسات

2,000,000

گرافیک تبلیغات محل فروش
هنگر یا دنگلر ()Hanger or Dangler

1,500,000

ابزار اطالع رسانی در فروشگاه ها که از سقف آویزان میشود.
وابلر ()Wobbler

1,000,000

ابزار اطالع رسانی در فروشگاهها که به قفسه یا طبقهی فروشگاه متصل میشود و با حرکت در اثر جریان هوا و یا عبور افراد نظر خریداران
را جلب می کند( .نوع متداول آن ب طلق و مقوا ساخته شده).
استیکر ()Sticker

1,000,000

برچسب اطالع رسانی که معمول جهت چسباندن بر روی شیشه یا کف فروشگاه استفاده میشود.
شلف تاکر ()Shelf talker

500,000

ابزاری که از آن برای اطالع رسانی در عرض طبقات ،در قفسههای فروشگاهی استفاده میشود .معمول مقوایی است (که تاخورده ،نیمی
از آن زیر محصول قرار گرفته و نیم دیگر ،بر روی پیشانی طبقه یا قفسه قرار می گیرد) و یا نواری است که به بدنه ی قفسه می چسبد.
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1,500,000

بانتینگ ()Bunting

ابزار اطالع رسانی که معمولً بر روی مقوا یا طلق چاپ شده و به صورت ریسه (تکرار یک یا چند طرح مرتبط) از یک سو به سوی دیگر
فروشگاه کشیده میشود.
1,500,000

ویندو فریز ()Window Freeze
استیکری که بصورت دورتا دور بر روی ویترین فروشگاه ها نصب میشود.
گرافیک شیوه ی ارایه ی ماکت ()Maqutte or Monument

3,000,000

منظور طراحی برای نمایش ماکت یا تبلیغات آن است که در سایز واقعی یا بزرگتر طراحی میشود .معمولً در ورودی فروشگاه ها روی
زمین قرار می گیرد .ماکت می تواند دو یا سه بعدی باشد که در صورت سه بعدی بودن طراحی هندسی آن جداگانه محاسبه میشود.
• هزینههای تمامی موارد بال برای طراحی و اجرای یک مورد است .در صورتی که بر اساس ساختار هر کدام طرحهای دیگر تنظیم و اجرا
شود .هر مورد دیگر  %30هزینه طرح اصلی است.

دفترچه راهنما
1,000,000

پشت و روی جلد دفترچه راهنما
طراحی و اجرای صفحه های داخلی ،هر صفحه

200,000

جدول و نمودار ،هر مورد
•

به مجموعه اطالعات توضیحی درباره یک کال و یا توضیح چگونگی کارکرد یک محصول اطالق میشود .ممکن است دفترچه های
راهنمای محصولت گوناگون یک شرکت با جلدهای یکسان و صفحه های داخلی گوناگون طراحی شوند.

•

هزینهی تصویر سازی ،حروفچینی ،ترجمه ،عکاسی ،اسکن تصویرها و موارد دیگر جداگانه محاسبه خواهد شد.

طراحی برای صفحات اجتماعی
طراحی یونیفورم کلی صفحات اینستاگرام

3,000,000

طراحی پست اینستاگرام یا تلگرام

300,000

طراحی استوری اینستاگرام

300,000

فولدر
فولدر شامل هندسه ،طراحی جلد و پشت جلد ،جیب و محل قرارگیری سی دی
•

هزینه خدمات دیگر مانند عکاسی ،اسکن ،طراحی شعار و موارد دیگر ،جداگانه محاسبه میشود.

1,500,000
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کاتالوگ
ساختار و شخصیت کلی کاتالوگ

5,000,000

جلد کاتالوگ (شامل رو و پشت جلد و عطف)

2,000,000

صفحه های داخل ،هر صفحه

150,000

•

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

•

هزینههای تصویر سازی ،حروفچینی ،ترجمه ،عکاسی ،اسکن تصویرها و موارد دیگر جداگانه محاسبه میشود.

کارت

•

کارت دعوت ،تبریک و موارد نظیر

800,000

پاکت با تیغ اختصاصی

1,500,000

کارت های بانکی ،اعتباری ،تلفن و موارد نظیر ،یک مورد

3,000,000

هزینه خدمات دیگر مانند عکاسی ،اسکن ،خوشنویسی و تدوین شعار جداگانه محاسبه میشود.
کتاب

•
•
•

ساختار و شکل کلی جلد برای یک گروه کتاب (یونیفورم)

3,000,000

ساختار و شکل کلی متن برای یک گروه کتاب

2,000,000

جلد

5,000,000

صفحه آرایی کتابهای تصویری و کتابهای نوشتاری خاص تا  48صفحه ،هر صفحه

80,000

صفحه آرایی کتابهای تصویری و کتابهای نوشتاری خاص از  48صفحه به بال ،هر صفحه

50,000

صفحه آرایی کتابهای نوشتاری عمومی ،هر صفحه

12,000

هزینه خدمات دیگر مانند طراحی نشانه و یا نشانه نوشته ،تصویرسازی و موارد دیگر جداگانه محاسبه می شوند.
هزینه بازسازی دیگر جلدهای یک یونیفورم %50 ،قیمت پایه محاسبه میشود.
در صورتی که تمام کارهای گرافیک ذکر شده در یک کتاب به تنهایی جمع باشد شامل همه هزینهها می باشد.
گواهینامه و کارت ضمانت

•
•

انواع گواهینامه ،دیپلم و موارد نظیر

2,500,000

انواع کارت ضمانت ،گارانتی و موارد نظیر

1,500,000

هزینههای خونویسی و  ...جداگانه محاسبه خواهد میشود.
هزینه خدمات اضافی برای افزایش ضریب امنتیت در طرح ،جداگانه محاسبه میشود.
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مشاوره

•

•

•

مشاوره و مدیریت برای تعیین خط و مشی و سیاست کلی کار ،هر ساعت

500,000

برگزاری کارگاه (ورکشاپ) به ازای هر روز

5,000,000

انتخاب یا داوری مسابقات ،جشنواره ها ،نمایشگاهها و  ،...هر مورد

4,000,000

هر نوع خدمات دیگر به صورت طراحی و موارد نظیر ،مشاور عهده دار انجام آن شود ،طبق تعرفه قیمت های موجود محاسبه می
شوند.
هزینهی ایاب و ذهاب ،اقامت و  ...مدرس برای کارگاه های پروازی ،به عهده ی برگزار کننده خواهد بود .برگزار کننده موظف است از
قبل ،محل اقامت و نوع ایاب و ذهاب را با مدرس هماهنگ نماید.
درصورتی که زمان برگزاری کارگاه (ورکشاپ) بیش از یک روز باشد ،به ازای هر روز 50 ،درصد به قیمت پایه افزوده میشود.

نظارت طراح بر چاپ و تولید
کارمزد پیگیری و نظارت در عرصه تکمیل و به انجام رساندن طراحی گرافیک (نظارت بر امور
لیتوگرافیک ،عکاسی ،چاپ ،صحافی و موارد مشابه)
• تعیین کارمزد براساس جمع کل هزینههای کار شامل دستمزدها و خدمات به عالوه هزینه مواد مانند :کاغذ ،فیلم و پلیت ،چاپ،
 15تا  25درصد از هزینه کرد

صحافی ،عملیات تکمیلی و  ...صورت می گیرد.

نشانه

•
•
•

نشانه یا نشانه نوشته ی فارسی

10,000,000

بازسازی  /ویرایش نشانه

5,000,000

طراحی نمونه لتین برای نشانه نوشته ی فارسی ،طراحی مجزا محسوب میشود.
چنانچه نوشته ی زیر نشانه ،محدود به انتخاب فونت باشد ،جزو طراحی نشانه است و مبلغی بابت آن اضافه نمیشود.
چنانچه نشانه یا نشانه نوشته از قبل موجود باشد و طراح ،تغییراتی بر روی آن اعمال و آن را به روز نماید ،بازسازی نشانه محسوب
میشود.

اوراق اداری
یک مجموعه اوراق اداری طراحی گرافیک (سربرگ ،پاکت نامه و کارت ویزیت تا  5مورد)
طراحی سایر اوراق اداری مانند اسناد حسابداری ،قبض دریافت و پرداخت ،فاکتور ،صورتحساب
و موارد نظیر به آن ،تا  5مورد
• برای بازسازی اوراق اداری به هر زبان دیگر ،بر اساس طرح اصلی %30 ،به قیمت پایه اضافه میشود.
• دستمزد طراحی پاکتهای دیگر ،جداگانه محاسبه میشود.
•

هزینه طراحی تیغ و برشهای خاص برای یک مجموعه اوراق اداری ،جداگانه محاسبه میشود.

3,000,000
1,000,000

