ﺗﯿـــﺰر و ﻣﺴﺘﻨــﺪ
ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻮﻧــﺖ
اﺳﺘﻮدﯾــﻮ ﻻﯾــﻮ
واﺣـــﺪ ﺳﯿـــــﺎر

ﻣﺠﺮی و ﻣﺸﺎور اﻣﻮر ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و رﺳﺎﻧﻪ

م آﻧ ﻪ ﯽ م از او ﯾﺎ

...

دھﮑـﺪه ھﻨـﺮ
ﻣﺆﺳﺴـﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ و ﻫﻨـﺮی

ﻣﺆﺳﺴـــﻪ ﻓﺮﻫﻨﮑـﯽ ﻫﻨـﺮی دﻫﮑـﺪه ﻫﻨـﺮ
ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از دو دﻫﻪ ﺣﻀـــــــــــــــﻮر در ﺣﻮزه
رﺳﺎﻧﻪ و ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ داﻧﺶ و ﺗﺨﺼــــــــــﺺ
ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﺠﺮﺑﯽ و ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﻧﯿـﺮوﻫﺎی
ﻣﺘﺨﺼـــﺺ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺪرن ﮐﺎر ﺧﻮد
را ﺑﻄﻮر ﺣﺮﻓﻪای ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﺮﮔﺰاری ﺻـــــــــﺪﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﭘﻮﺷــــــــــﺶ
ﺗﺼـــــــــــﻮﯾﺮی روﯾﺪادﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺮای
ﻧﻬﺎدﻫﺎ ،ﺷــــــــﺮﮐﺖﻫﺎ و ﺳــــــــﺎزﻣﺎنﻫﺎی
دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼــــﻮﺻﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ اﯾﻦ
ﻣﺆﺳﺴــــــــﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺪ ﻣﻌﺘﺒﺮ در ﻋﺮﺻﻪ
ﻣﺪﯾﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد.

ﻓﻬﺮﺳﺖ
ﮐﺎرﮔﺮداﻧﯽ ﭘﺨﺶ زﻧﺪه )واﺣﺪ ﺳﯿﺎر-رژی(

۳

ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻠﯿﭗ )روزاﻧﻪ و ﭘﺸﺖ ﺻﺤﻨﻪ(

۴

ﮔﺰارش و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ

۵

اﺳﺘﻮدﯾﻮ

۶

ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪی

۷

ﺧﺪﻣﺎت ﻋﮑﺎﺳﯽ
ﺧﺪﻣﺎت ﻻﯾﻮاﺳﺘﺮﯾﻢ

ﺧﺪﻣﺎت

دھﮑﺪه ھﻨﺮ
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻫﻨﺮی

ﺧﺪﻣﺎت ﺻﺤﻨﻪ
ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮﻧﺪﯾﻨﮓ
ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺒﺮی
ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘـﻮا و ﻓﻀـﺎی ﻣﺠـﺎزی
رزوﻣﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻫﻨﺮی دﻫﮑﺪه ﻫﻨﺮ

۸
۹
۱۰
۱۱
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴

ﻣﻮﺳﺴـﻪ دﻫﮑـﺪه ﻫﻨــﺮ ﺧـﺪﻣــﺎت ﭘﯿـﺶ از ﺗﻮﻟﯿــﺪ ،ﺗﻮﻟﯿــﺪ و ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﯿـﺪ را ﺑﻪ ﺷـﺮح ﮐﺎﺗﺎﻟـﻮگ
ﭘﯿﺶ رو اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ.

ﭘﺨﺶ زﻧـﺪه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و
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روﯾﺪادﻫﺎ )واﺣﺪ ﺳﯿﺎر-رژی(

۱

واﺣﺪﺳﯿﺎر

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻠﮏ ﻣﺠﯿﮏ  Full HDﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﻬﺖ ﮐﺎرﮔﺮداﻧﯽ

۲

دورﺑﯿﻦ

دورﺑﯿﻦﻫﺎی  Full HD EX3و  NX5ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت

۳

ﺗﺠﻬﯿـﺰات ﺻـﺪا

ﻣﯿﮑﺴﺮ ﺻﺪا

۴

ﻣﯿﮑﺮوﻓﻮن

ﻣﯿﮑﺮوﻓﻮنﻫﺎی ﺑﯿﺴﯿﻢ دﺳﺘﯽ و ﯾﻘﻪای

۵

ﻧﺼﺐ و راهاﻧﺪازی

ﻧﺼﺐ و راهاﻧﺪازی ﺗﺠﻬﯿـﺰات ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری و واﺣﺪﺳﯿﺎر

۶

ﮐﺎرﮔـﺮداﻧﯽ

ﺣﻀﻮر ﮐﺎرﮔـﺮدان ﺗﻠﻮﯾﺰﯾـﻮﻧـﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘـﻪ ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ

۷

ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری

ﺣﻀﻮر ﺗﺼﻮﯾﺮﺑـﺮداران ﺣﺮﻓﻪای و ﺑﺎﺳﺎﺑﻘﻪ ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ

۸

ﺻﺪاﺑﺮداری

ﺣﻀﻮر ﺻﺪاﺑـﺮدار ﺣﺮﻓﻪای ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دﺳﺘﯿﺎر )ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﭘﻮﺷﺶ ﺻﺪا(

۹

۱۰

ﻓﻨﯽ

ﺣﻀﻮر ﻣﺪﯾــﺮﻓﻨـﯽ واﺣـﺪ ﺳﯿـﺎر ﺑـﻪ ﻫﻤــﺮاه دﺳﺘﯿـــﺎر )ﻧﺼـﺐ و راهاﻧـﺪازی و ﺟﻤـﻊآوری روزاﻧـﻪ ﺗﺠﻬﯿـﺰات(

ﻻﯾﻮاﺳﺘﺮﯾﻤﯿﻨﮓ

ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻻﯾﻮ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﺠﻬﯿﺰات ﮐﺎﻣﻞ و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﭘﺮﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺨﺶ زﻧﺪه روﯾﺪاد

ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت :
 - ۱اﻣﮑﺎن اراﯾﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺿـﺒـﻂ ﺷــﺪه ﺑﻼﻓـﺎﺻﻠـﻪ ﺑﻌــﺪ از اﺗﻤــﺎم ﻫـﺮ ﭘﺮوژه

ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ Full HD

۳

ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻠﯿﭗ

)روزاﻧﻪ و ﭘﺸﺖ ﺻﺤﻨﻪ(

 -۱ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری ﭘﺸﺖ ﺻﺤﻨﻪ از ﻧﺤﻮه آﻣﺎدهﺳﺎزی )ﯾﮏ روز ﻗﺒﻞ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺻﻠﯽ(
 -۲ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﻮاﺷﯽ روﯾﺪاد اﻋﻢ از  :ﺣﻀﻮر ﻣﻬﻤﺎﻧﺎن ،ﻧﺤﻮه ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ و ﭘﺸﺖ ﺻﺤﻨﻪ ﭘﺮوژه

ﺗﺠﻬﯿﺰات

۱

دورﺑﯿﻦ

 ۱دﺳﺘﮕﺎه دورﺑﯿﻦ  DSLRﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ  4Kﺑﺎ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت

۲

ﻧﻮر

ﻻﯾﺖ ﺑﺎﮐﺲ دورﺑﯿﻦ

۳

ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺮدار

ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮدار ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ در ﺿﺒﻂ ﭘﺸﺖ ﺻﺤﻨﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ

۴

ﻓﻨﯽ

ﺣﻀﻮر دﺳﺘﯿﺎر ﻓﻨﯽ ﺑﺮای ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری

ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت :
 -۱اراﯾﻪ ﻓﯿﻠﻢﻫـﺎی ﺿﺒﻂ ﺷـﺪه ﺑـﻪ ﺻـﻮرت روزاﻧـﻪ و ﺑﺪون ﺗﺪوﯾﻦ
 -۲اﻣﮑﺎن ﺗﺪوﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺿﺒﻂ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﻪروز در واﺣﺪ ﺗﺪوﯾﻦ و ﮔﺮاﻓﯿﮏ ﻣﺆﺳﺴﻪ
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۴

ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺰارش و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
 -۱ﮔـﺰارش از ﺗﻤﺎﻣـﯽ ﺣﻮاﺷﯽ ﺑـﺮﻧﺎﻣـﻪ

 -۲ﻣﺼﺎﺣﺒـﻪ ﺑﺎ ﻣﺪﻋﻮﯾـﻦ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺑـﺮﮔﺰارﮐﻨﻨﺪه و ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن روﯾـﺪاد

۱

دورﺑﯿﻦ

 ۱دﺳﺘﮕﺎه دورﺑﯿﻦ  DSLRﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ 4K

۲

ﻧﻮر

ﻻﯾﺖ ﺑﺎﮐﺲ دورﺑﯿﻦ

۳

ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮدار

ﺗﺼﻮﯾـﺮﺑــﺮدار ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑــﻪ ﺑﺮای ﺿﺒـﻂ ﮔـﺰارش روﯾـﺪاد

۴

ﮔﺰارﺷﮕﺮ

ﺣﻀﻮر ﮔﺰارﺷﮕـﺮ ﺑﺎ ﺗﺠـﺮﺑـﻪ ﺧﺒـﺮی

۵

ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺻﺪا

 1دﺳﺘﮕﺎه ﻣﯿﮑﺮوﻓﻮن دﺳﺘﯽ

ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت :

ﺗﺪوﯾﻦ و ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺿﺒﻂ ﺷﺪه در ﺣﺪاﻗﻞ زﻣﺎن و ﭘﺨﺶ از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎ
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۵
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اﺳﺘﻮدﯾﻮ ﺷﻬﺮ آﻓﺘﺎب
اﺳﺘﻮدﯾـﻮ ﺷﻬـﺮ آﻓﺘـﺎب از اﻣﮑﺎﻧـﺎت ﮐﺎﻣﻼ ﺣﺮﻓﻪای ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن
اﺳﺖ.
اﯾﻦ اﺳﺘـﻮدﯾـــﻮ دارای  ۲دﯾـﻤـــﺮ  ۱۶ﺧﻄـــﻪ ﮐــﻪ ﻣﺠﻤـــﻮﻋــﺎ ۳۲
ﺧﻂ ﻧـــﻮر را ﺑﺮای ﻧﻮرﭘـــﺮدازی ﺑﻬﺘــﺮ در اﺧﺘﯿﺎر ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ.

ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری و ﻋﮑﺎﺳﯽ
ﻋــــﻮاﻣـــﻞ ﻓﻨـــﯽ
اﺗﺎق ﻓﺮﻣﺎن

۶
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ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪ
 -۱ﺗﯿﺰر و آﻧﻮﻧﺲ
ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﯿﺰرﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ و آﻧﻮﻧﺲ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻓﯿﻠﻢ و ﺳﺮﯾﺎل
 -۲ﻟﻮﮔﻮ ﻣﻮﺷﻦ

ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﻟﻮﮔﻮﻣﻮﺷﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی

 -۳ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزی
ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ،رﭘﺮﺗﺎژ آﮔﻬﯽ ،ﭘﺮﺗﺮه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺿﺒﻂ

ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺴﺘﻨﺪ از ﺣﻮاﺷﯽ روﯾﺪادﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ

ﺧﺪﻣﺎت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری
 -۱ﻫﻠﯽ ﺷﺎت
ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری ﻫﻮاﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺪرن روز
 -٢ﮐﺮﯾﻦ
ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری از ارﺗﻔﺎع ﺑﺎﻻ و ﺑﺼﻮرت ﺣﺮﮐﺘﯽ ،ﺑﺮای ﭘﻮﺷﺶ ﺗﺼﻮﯾﺮی زﯾﺒﺎ و ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ روﯾﺪادﻫﺎ
 -٣ﺗﺪوﯾﻦ
ﺗﺪوﯾﻦ راشﻫﺎی ﺿﺒﻂ ﺷﺪه از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﯿﺰر ،ﻓﯿﻠﻢ ﺻﻨﻌﺘﯽ و رﭘﺮﺗﺎژ آﮔﻬﯽ
 -۴اﺻﻼح رﻧﮓ و ﻧﻮر
ﺗﺼﺤﯿﺢ رﻧﮓ و ﻧﻮر ﻓﯿﻠﻢﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ و داﺳﺘﺎﻧﯽ و ﻣﺴﺘﻨﺪ

۷
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ﻋﮑﺎﺳﯽ

۱

ﺧﺒـﺮی و ﮔـﺰارﺷﯽ

۲

ﭘـﺮﺗـﺮه

ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت :
ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات
روز و ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﺣﻮزه ﻋﮑﺎﺳﯽ

۸
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ﺷﺮح ﺧﺪﻣﺎت ﻻﯾﻮ اﺳﺘﺮﯾﻢ

۱

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻻﯾﻮ

ﺗﺠﻬﯿـﺰات ﺳﺨﺖاﻓﺰاری

۲

ﻓﻨﯽ و اﭘﺮاﺗﻮر

راه اﻧﺪازی و اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻻﯾﻮ اﺳﺘﺮﯾﻢ در ﻃﻮل ﻣﺪت روﯾﺪاد ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﺣﺮﻓﻪای

۳

اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ

ﻧﺼﺐ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﭘﺮﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻻﯾﻮاﺳﺘﺮﯾﻢ در ﻣﺤﻞ روﯾﺪاد

ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت :
 .۱اﻣﮑﺎن ﻧﺼﺐ و ﺗﺴﺖ ﯾﮏ روز ﻗﺒﻞ از ﻣﺮاﺳﻢ
 .۲اﻣﮑﺎن ﻻﯾﻮ اﺳﺘﺮﯾﻤﯿﻨﮓ ﺑﺮ روی ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ

اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ،آﭘﺎرات ،روﺑﯿﮑﺎ و وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺳﻔﺎرش دﻫﻨﺪه

۹

ﺷﺮح ﺧﺪﻣﺎت ﺻﺤﻨﻪ
-۱
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۱۰

ﻧﻮرﭘـﺮدازی ﻣﺤﯿﻄﯽ

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﯿـﺰان ﻧﻮر ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺳﺎﻟﻦ ﺑﺮای روﺷﻨﺎﯾـﯽ ﻣﺤﯿـﻂ و ﻧـﻮر ﻣﻨﺎﺳـﺐ
ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد آن ﭘﺲ از ﺑﺎزدﯾﺪ ﻣﺤﻞ روﯾﺪاد ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد.
 -۲ﻧﻮرﭘﺮدازی ﻓﺎﻧﺘﺰی ) اﺳﺘﯿﺞ (

اﻧﻮاع ﻧـﻮرﻫـﺎی ﻓﺎﻧﺘـﺰی اﻋـﻢ از ﻣﻮﯾﻨـﮓ ،ﻟﯿـﺰر  ،LED ،و ﺷﺠﺎر
 -۳ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺻﻮت
 ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺳﺎﻟﻦ ﺑﺎ ﻫﺪف اراﯾﻪ ﺻﺪای ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺻﺪای ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪﺷﺎﻣﻞ :ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻧﺪ ،ﻣﯿﮑﺮوﻓﻦ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﮑﺴﺮ ﺻﺪا

 -ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺳﺎﻟﻦ و ﯾﺎ ﻣﺤﻮﻃﻪ ی روﯾﺪاد ﺑﺎ ﺻﺪای ﺟﺬاب و اﮐﺘﯿﻮ

ﺗﻮﺟﻪ :
ﺗﻌﺪاد و ﻧﻮع ﻣﻮارد ﺑﺎﻻ ﺑﻌﺪ از ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن ﻣﮑﺎن روﯾﺪاد اﻋﻼم ﻣﯽﺷﻮد.
 -۴وﯾﺪﯾﻮ وال
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﺮاژ اﺳﺘﯿﺞ و ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺤﺘﻮای ﻗﺎﺑﻞ اراﺋﻪ ) ﮐﻠﯿﭗ ،ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺳﻮﺋﯿﭻ ﺷﺪه ﻫﻤﺰﻣﺎن از روﯾﺪاد  (...اﺑﻌﺎد وﯾﺪﺋﻮ وال ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد.
 -۵ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺧﺎﻧﮕﯽ ): (LED

ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮنﻫﺎی  ٥٠ ، ٤٠اﯾﻨﭻ و ﯾﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺎﻧﻤﺎﯾﯽ در ﺑﺨﺶﻫﺎ و ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﯿﺎز
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ﺷﺮح ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮﻧﺪﯾﻨﮓ
 -۱راﻧـﺮ روﻣﯿـﺰی و ﺻﻨﺪﻟﯽ

 -۸ﮔﻞ آراﯾﯽ

 -٢ﭘﺮﭼﻢ و ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ روی ﻣﯿﺰ

 -۹روﺑﺎن ﮔﺮدن آوﯾﺰ

 -۳ﭼﺎپ رولآپ و ﭘﺎپ آپ و ﺳﺎزه ﻫﺎ

 -۱۰ﮐﺎﻧﺘﺮ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ

 -۴ﻣﯿﮑﺴﻮن
 -۵ﻫﺪاﯾﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ) ﮔﯿﻔﺖ(
 -۶ﺳﺎزه ﻫﺎی ام دی اف واﺳﭙﯿﺲ
 -۷ﺗﻨﺪﯾﺲ و ﻟﻮح ﺗﻘﺪﯾﺮ

-۹

ﺑﭻ ﺳﯿﻨﻪ و ﺷﺎل ﮔﺮدن ﭘﺮﺳﻨﻞ ) داورﻫﺎ ،ﺑﺮﮔﺰارﮐﻨﻨﺪﮔﺎن روﯾﺪاد(

 -١٠ﻃﺮاﺣﯽ و ﭼﺎپ ﺑﻨﺮﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ
 -١١ﻃﺮاﺣﯽ و ﭼﺎپ ﭘﻮﺳﺘﺮ ) ﮐﺎرت ،ﮐﺎﺗﺎﻟﻮگ ،ﺑﺮوﺷﻮر و (...
 -١٢ﻃﺮاﺣﯽ و ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی دﮐﻮر ،اﺳﺘﯿﺞ
 -١٣ﻃﺮاﺣﯽ و ﭼﺎپ ﺑﻮﻟﺘﻦ روزاﻧﻪ

۱۱
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ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺒﺮی روﯾﺪاد
 -١اﻧﺘﺸﺎر ﮐﻠﯿﭗ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی
 -٢اﻧﺘﺸﺎر اﺧﺒﺎر در ﺧﺒﺮﮔﺰاریﻫﺎ
 -۳ﭘﺨﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ از ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ
 -۴ﭘﺨﺶ وﯾﮋه روﯾﺪاد ازﻃﺮﯾﻖ آﭘﺎرات و ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی دﯾﮕﺮ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام

ﺷﺮح ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت
 -۱ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽﻫﺎی ﮐﺎﻣﻞ) ﻣﯿﺎنوﻋﺪه و ﻧﺎﻫﺎر و ﺷﺎم(
 -۲ﺣﻀﻮر ﻣﻬﻤﺎﻧﺎﻧﺪاران وﻳﮋه ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ
 -٣ﺗﯿﻢ ﺣﺮاﺳﺖ و اﻧﺘﻈﺎﻣﺎت
 -۴ﺗﺪارﮐﺎت و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽﻫﺎی ﻻزم ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ﻣﺮاﺳﻢ

۱۲

ﺗـﻮﻟﯿـﺪ ﻣﺤﺘـﻮا و ﺳـﻮﺷــﺎل ﻣـﺪﯾـــﺎ
 -۱راهاﻧﺪازی ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام و ﺗﻠﮕﺮام

 -۲ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧـﯽ و آﻧﺎﻟﯿـﺰ ﮐﺴﺐ و ﮐـﺎر
 -۳ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪﻫﺎی داﺳﺘﺎﻧـﯽ ﺑـﺮای ﮐﺴـﺐ و ﮐـﺎرﻫﺎ

۱

ﮔﺮاﻓﯿﮏ

ﭘﮑﯿﺞﻫﺎی ﻣﻨﻌﻄﻒ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز

۲

ﮐﻠﯿﭗ ﮐﻮﺗﺎه

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﯿﺰرﻫﺎی ﯾﮏ دﻗﯿﻘﻪای

۳

اﯾﺪهﭘـﺮدازی

ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺗﯿﻢ اﺗﺎق ﻓﮑﺮ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات رﺳﺎﻧﻪای

۴

ﮐﻤﭙﯿـﻦ

اﯾﺠﺎد ﮐﻤﭙﯿﻦﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر

ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت :
 -۱ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و اﯾﺠﺎد ﺗﯿـﻢ اﺗــﺎق ﻓﮑــﺮ و اراﯾﻪ آﯾﺘـﻢﻫــﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬـﺎدی ﻗﺮارداد
ﻣﻮرد ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﯽﺷﻮد.

 -۲ﺗﻌـﺪاد و ﻣﯿـﺰان آﯾﺘﻢﻫـﺎیﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻫﻨﮕـﺎم ﻋﻘـﺪ ﻗـﺮارداد ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺗﻌﯿﯿـﻦ ﻣﯽﺷـﻮد.
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از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻫﻨﺮی دﻫﮑﺪه ﻫﻨﺮ
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 ۱ﺳﯿﺰدﻫﻤﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻀﻮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ
 ۲ﺑﺮﮔﺰاری اﻟﻤﭙﯿﺎدﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر

 ۳ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻇﺮﻓﯿﺖ راﻫﺒﺮدی آﻣﻮزهﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ در ﺗﺤﻘﻖ ﻫﻤﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖآﻣﯿﺰ و داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
 ۴ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ دوره ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ذﻫﻨﯽ ﺑﺎ ﭼﺮﺗﮑﻪ
 ۵ﺑﯿﺴﺖ و دوﻣﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻗﺼﻪﮔﻮﯾﯽ
 ۶ﺑﺮﮔﺰاری اﻓﺘﺘﺎﺣﯿﻪ ﺟﺸﻨﻮاره ﻓﯿﻠﻢ ﻋﻤﺎر
 ۷ﺷﺸﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻗﺮآن ،ﻋﺘﺮت و ﺳﻼﻣﺖ وﯾﮋه ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ )داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ(
 ۸دوﻣﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﻓﯿﻠﻢ ﮐﻮﺗﺎه ﺳﻤﺎ
 ۹دوازدﻫﻤﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﺑﺰرگ اﻧﺠﻤﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و ﻣﻨﺘﻘﺪان ﺳﯿﻨﻤﺎ
 ۱۰ﺳﯽ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﮐﺸﻮری ﻗﺮآن در ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ
 ۱۱ﯾﮑﺼﺪﻣﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺗﺎﺳﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه اﻣﺎم ﻋﻠﯽ )ع(

 ۱۲ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ اﻓﺘﺘﺎﺣﯿﻪ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﺳﺮاﺳﺮی ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
 ۱۳اﻓﺘﺘﺎح ﭘﺮوژهﻫﺎی ﮔﺎز ﺗﻮﺳﻂ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری
 ۱۴ﺟﺸﻦ ﺷﮑﺮاﻧﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺷﻬﺮ ﺳﺎﻟﻢ
 ۱۵آﯾﯿﻦ اﻓﺘﺘﺎح ﻫﻤﺰﻣﺎن  ۶ﺷﻌﺒﻪ ﺑﯿﻤﻪ دی
 ۱۶ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺠﻤﻊ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ دی
 ۱۷ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﭘﺎﻻﯾﺶ و ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮن
 ۱۸ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﻣﺮاﺳﻢ ﺧﺎص و ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﮐﻮﺛﺮ
 ۱۹ﺑﺮﮔﺰاری و ﭘﻮﺷﺶ ﺳﻤﯿﻨﺎرﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﮔﺮوه ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ دﯾﻨﺎﭘﺎرت
 ۲۰ﺑﺮﮔﺰاری و اﺟﺮای روﯾﺪاد ﺑﺎزیﻫﺎی ﺟﺪی اﯾﺮان ) ﺳﯿﮕﭗ(
ﮐﺎﻧﺎل آﭘﺎرات ﻣﺆﺳﺴﻪ
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۱۴

از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻫﻨﺮی دﻫﮑﺪه ﻫﻨﺮ
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 ۱ﺑﺮﮔﺰاری اوﻟﯿﻦ ﭘﻮﯾﺶ ﺑﺎزیﻫﺎی راﯾﺎﻧﻪای اﯾﺮان » ﺑﺎزﯾﻨﻮ «
 ۲ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺷﺮﮐﺖ داروﺳﺎزی ﮐﺎﺳﭙﯿﻦ ﺗﺎﻣﯿﻦ

 ۳ﺳﺎﺧﺖ ﺗﯿﺰر ﻧﺮماﻓﺰار دوﭼﺮﺧﻪ ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان

 ۴ﺑﺮﮔﺰاری ﺷﺸﻤﯿﻦ روﯾﺪاد ﺟﺎﯾﺰه ﺑﺎزیﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ اﯾﺮان در دو ﺑﺨﺶ داﺧﻠﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ
 ۵ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﺸﻨﻮاره ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺷﻬﺮ ﻫﻤﮕﺎن
 ۶ﺳﺎﺧﺖ ﺗﯿﺰر ﮐﻼچ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﯾﻤﻮرﺗﺎل ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺳﻔﺎرﺷﯽ اﯾﺮان ﺧﻮدرو  -آﭘﮑﻮ
 ۷ﭘﻮﺷﺶ ﺗﺼﻮﯾﺮی از ﺳﺘﺎد ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺗﻬﺮان آﯾﺖﷲ رﺋﯿﺴﯽ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪای رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری
 ۸ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮای ﺳﺘﺎد ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﻣﺤﺴﻦ رﺿﺎﯾﯽ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪای رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری
 ۹ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮای روﯾﺪاد ﺑﺰرگ ﺗﻬﺮان ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
.
.
.
.
.

ﮐﺎﻧﺎل آﭘﺎرات ﻣﺆﺳﺴﻪ

https://www.aparat.com/DHmedia

۱۵

Branding
Media
Advertising
Filming

info@dhmedia.ir

dhmedia.ir

۰۹۱۲ ۰۲۱ ۶۱۶۷

۷۴  ﭘـﻼک-  ﺧﯿﺎﺑـﺎن ﭘﺮﭼـﻢ- ﻣﯿـﺪان ﺗﻮﺣﯿــﺪ
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