
خرداد ۱۴۰۰

�

ه23نه تولید یک فیلم تبلیغاتی 

در سال ۱۴۰۰ حدودا چقدر است؟


پاسخی به سواGی همیشگی
ا&ن سواB بسیا?ی از صاحبان آ2هی است که یک آ2هی و&دئو&ی برای تلو&'&ون، وب، 

شبکه های اجتماعی و سایر رسانه های مشابه چقدر تمام می شود. فرقی نمی کEند که 

سواB کEننده تازه کار باشد یا حرفه ای. به هرحال ا&ن سواB همواره در گوشه ی ذهن ها 

وجود دارد.  

در ا&ن مطلب تالش می کEنیم تا یک بار هم که شده حدودی از ه'&نه ها را با شما درمیان 
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نمایی از پشت صحنه ی 

آگهی مفتاح خودرو،  تولید 
۱۳۹۵
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بگذا?&م. هرچند اجازه دهید نتیجه ی آخر را همین اول 

بگیf&م: بدون داشتن سنا?&و&ی که تمام ابعاد آن ?وشن 

شده، امکان برآورد دقیق وجود ندارد. همینطور 

بخش های آشکار و پنهان هر پfوژه به شدت بر ?وی برآورد 

نها&ی آن تاثیر گذار است.  

عالوه بر ا&ن ها، مدل های تولید مختلفی در ایران وجود 

دارد که بر محاسبه و اعالم برآورد موثر هسqנد. همه ی 

ا&ن ها یک طرف و تخصص و دستمزد رایج افراد در 

سطوح مختلف یک طرف دیگر. 

بنابرا&ن آنچه که پEیش ?وی شما است، تنها یک درفت 

اولیه از ه'&نه ها&ی است که ممکن است برای تولید یک 

پfوزه  با آن مواجه شو&د. ممکن است یک آژانس یا 

استودیوی تولید آرشیو مناسبی از لباس و تجهیزات 

صحنه داشته باشد و برای خf&د لوازم ه'&نه ای نکEند. 

ممکن است که برخی از عوامل به صورت ثابت در دفتر 

تولید حضور داشته باشند و یا دستمزد جدا2انه ای 

د?&افت نکEنند و یا د?&افتی شان پایEین تر از اعداد اعالم 

شده باشد. 

ا&ن را هم در نظر داشته باشید که اغلب آژانس ها و استودیوها درصدی را به عنوان سود با 

عناو&نی مانند حق نظارت یا سود یا چیزها&ی از ا&ن قبیل به برآورد نها&ی اضافه می کEنند که 


د?&افت و یا عدم د?&افت آن حق آن هاست.

اجازه دهید کمی عملیاتی تر صحبت کEنیم: 

در نظر بگیf&د که کیفیت تولید آ2هی به شکل یه مثلث 

نمایش داده شود. هرچقدر اضالع یک مثلث برابرتر 

باشند،  کیفیت در مسیر مناسب تfی قرار گرفته است. 

ا&ن سه ضلع عبارتند از: ابعاد پfوژه، زمان و ه'&نه. 

ابعاد پfوژه یعنی چیزها&ی که در تولید پfوژه و از آن 

مهم تر نحوه ی رساندن پEیام و اهداف مورد نظر حائز اهمیت هسqנد. مثل صحنه، با�&گر، 

کیفیت تجهیزات. ساده تر بخواهیم بگو&یم: کوچک و ب'رگ بودن پfوژه. 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نمایی از آگهی بانک شهر 

کیفیت تولید آگهی را سه 
عامل شکل می دهند: 

ابعاد پروژه، زمان و   
هزینه. 
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منظور از زمان، فرصت الزم برای ایده پردا�ی، پEیش تولید، تولید و اقدامات پس از آن در مرحله پس تولید است. 

قاعدتا زمان کم فرصت الزم را برای جست وجو و انتخاب عوامل و لوکیشن های مناسب می گیرد، زمان فیلمبردا?ی را 

کوتاه می کEند و در هنگام اجرای جلوه های و&ژه ی نها&ی جلوی برخی از کارهای خالق بصfی را از عوامل می گیرد. 

وقتی از ه'&نه صحبت می کEنیم، منظورمان ا&ن نیست که هرچقدر کار گران تر باشد، کیفیت �هتfی خواهد داشت. باید 

برای هر پfوژه  به اندازه ای که الزم است ه'&نه کرد. نه بیشتر و نه کمتر. گاهی ه'&نه بیشتر هم می تواند تساوی اضالع 


مثلث کیفیت را به هم بزند.

همان طور که در شکل باال مالحظه می کEنید، زمان، ابعاد و ه'&نه باید تعادل داشته باشند تا کیفیت حفظ شود.  

قبل از اینکه از ا&ن موضوع عبور کEنیم یک نکEته دیگر را باید خاطر نشان کرد: 

Cost یا ه'&نه فقط م�fوط به مسائل مالی نیست. بلکه عامل مهم دیگfی نیز در آن وجود دارد: نیfوی انسانی. نیfوی 

انسانی متخصص و آشنا به صنعت تبلیغات و تولید و&دئو عالوه بر باال بردن کیفیت، سرعت عمل بیشتfی نیز دارد و 


می تواند در زمان تولید نیز تاثیر بسزا&ی داشته باشد.
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در صفحه ی بعد جدولی را مشاهده می کEنید که تقf&با همه ی ه'&نه ها به صورت حداقلی و حداכEثfی در آن آمده. 

اما ا&ن حداقل ها و حداכEثرها به شکلی نرمال لحاظ شده اند. یعنی ا2ر دیدید قیمت ها&ی باالتر یا پایEین تر از ا&ن 

ه'&نه ها به شما اعالم شده، تعجب نکEنید. کیفیت ها و دستمزدها متنوع هسqנد و از آنجا&ی که تعرفه مشخصی برای 


بسیا?ی از اقالم وجود ندارد، اصال بعید نیست که اعداد دیگfی به شما اعالم شود.
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هزینه/دستمزد 

حداکثر
هزینه/دستمزد 

حداقل
توضیحات شرح

۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ پ5وژه ای (برای یک یا دو *وز ضبط) کارگردان

۳/۰۰۰/۰۰۰ ۱/۰۰۰/۰۰۰ *وزانه دس?<ار کارگردان

۵/۰۰۰/۰۰۰ ۲/۵۰۰/۰۰۰ *وزانه + دس?<اران مدیر فیلمبردا*ی

۱۲/۰۰۰/۰۰۰ ۴/۰۰۰/۰۰۰ پ5وژه ای طراح صحنه و لباس

۸۰۰/۰۰۰ ۳۵۰/۰۰۰۰ *وزانه دس?<اران صحنه و لباس

۱/۱۰۰/۰۰۰ ۷۰۰/۰۰۰ *وزانه مج5ی گR5م

۱/۲۰۰/۰۰۰ ۷۰۰/۰۰۰ *وزانه صدابردار

۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ۵/۰۰۰/۰۰۰ پ5وژه ای مدیر تولید

۱/۰۰۰/۰۰۰ ۳۵۰/۰۰۰۰ *وزانه هر نفر دس?<اران تولید و تدارکات

۱/۵۰۰/۰۰۰ ۴۵۰/۰۰۰ *وزانه هر نفر باRZگران

۱۷/۰۰۰/۰۰۰ ۲/۵۰۰/۰۰۰ *وزانه دو*^ین و تجهیزات

۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ۳/۰۰۰/۰۰۰ خR5د + اجاره (بسته به نیاز حداقلی) لوازم صحنه

۸/۰۰۰/۰۰۰ ۱/۲۰۰/۰۰۰ خR5د + اجاره (هر نفر) لباس

۱۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ۱۸/۰۰۰/۰۰۰ متR5ال  + متراژ+ *Rزه کا*ی ها + ساخت  دکور

۱۵۰/۰۰۰ ۸۵/۰۰۰ *وزانه، هر نفر 
صبحانه، ناهار، دو میان  وعده،  

نوشیدنی

پذیراRی

۶/۰۰۰/۰۰۰ ۳/۲۰۰/۰۰۰ *وزانه 
بر اساس تعداد نفرات + حجم 

تجهیزات و مسافت

حمل و نقل

۱/۲۰۰/۰۰۰ ۹۰۰/۰۰۰ *وزانه پtیش تولید

۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ۱/۲۰۰/۰۰۰ پ5وژه ای تدوRن
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معموال عالوه بر ا&ن اعداد، درصدی از جمع کل به عنوان ه'&نه های پEیش بینی نشده و مدیf&ت پfوژه لحاظ می شود.

همه ی ه'&نه ها به تومان هسqנد. ه'&نه ایده پردا�ی، سنا?&و، استو?ی بوردو موارد خاص جدا2انه محاسبه می شوند. 

 همچنین ا&ن برآورد حدودی برای پfوژه های یک تا دو ?وز ضبط در نظر گرفته شده است.

۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ۲/۵۰۰/۰۰۰ پ5وژه ای موشن گرافیک

۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ۲/۵۰۰/۰۰۰ پ5وژه ای جلوه های وRژه، انیمیشن

۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ۲/۰۰۰/۰۰۰ *وزانه اجاره استودیو، لوکیشن

۲/۸۰۰/۰۰۰ ۱/۵۰۰/۰۰۰ پ5وژه ای اصالح رنگ

۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ۲/۲۰۰/۰۰۰ پ5وژه ای نR5شن

۳/۰۰۰/۰۰۰ ۱/۲۰۰/۰۰۰ پ5وژه ۱ تا ۲ *وزه عکاس و فیلمبردار پشت صحنه

۷۰۰/۰۰۰ ۳۵۰/۰۰۰ *وزانه مصرفی تدارکات و ک5ونا

۵/۰۰۰/۰۰۰ ۱/۵۰۰/۰۰۰ پ5وژه ای استو*ی بورد

۵/۰۰۰/۰۰۰ ۲/۰۰۰/۰۰۰ پ5وژه ای سنا*Rو

هزینه/دستمزد 
حداکثر

هزینه/دستمزد 
حداقل

توضیحات شرح
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مثالی برای درک Pهتر:

فرض کEنیم سنا?&و&ی دا?&م با دو با�&گر که در آشپزخانه  د?�اره ی یک محصول با هم گفت وگو می کEنند. انیمیشن و جلوه های 

و&ژه ی خاصی وجود ندارد. اما دکور آشپزخانه قرار است در استودیو ساخته شود. تصمیم دا?&م تیمی با کیفیت اما نه گران قیمت 


ا&ن کار را در یک تولید کEنند.


دو?�ین مورد استفاده ی ما ا�کسا است. 

برای چنین کا?ی نیاز به دو با�&گر، کارگردان، تیم فیلمبردا?ی، طراح گf&م، طراح صحنه و لباس، تولید دکور، اجاره استودیو، 

صدابردار، دس�qار کارگردان، مدیر تولید و دس�qارانش، ه'&نه های پذیرا&ی و حمل نقل، احتماال خf&د لباس و خf&د و اجاره 


آכساسوار (تجهیزات صحنه) دا?&م.

در مرحله پس از فیلمبردا?ی هم ه'&نه های اصلی تدو&ن، ساخت لوگوشات و پک شات به صورت موشن گرافیک و اصالح رنگ را 


خواهیم داشت.
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فیلم تبلیغاتی دوو 
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کو]פو]2ت و2دیوی گYوه ساختمانی نکسا

با مراجعه به جدول به عددی بین ۱۲۰ تا ۱۴۰ میلیون تومان می رسیم که توابعی مانند دستمزدها و ه'&نه ساخت دکور و تجهیزات 

صحنه بیشتf&ن تاثیر را در تعیین حدودی قیمت خواهند داشت. اما همین پfوژه را با یک تولید درست و ا�بته استفاده از عوامل و 


تجهیزات ساده تر می توان حدود ۱۰۰۰ میلیون تومان نیز تولید کرد.

فراموش نکEنیم که تنها معدودی از آژانس ها، استودیوها و تیم های تولید هسqנد که بخواهند از تولید یک آ2هی پولی هنگفت به 

جیب بزنند. اغلب همکاران ما می دانند که توصیه به دیگران و تکرار تج�fه همکا?ی بسیا?ی ا?زشمندتر از آن است که برای یک پfوژه 


از بین بfود.

لذا خیلی نگران اختالف قیمت های نزدیک به هم نباشید و اساس را بر اعتماد بگذا?&د. ضfرش کمتر از محاسبات اش�qاه و چانه زنی 

برای ارقام رایج است. همچنین ا2ر قیمتی بسیار پایEین تر از ا&ن قیمت داده شود معموال به ا&ن معناست که پfوژه ی شما قرار 

است با تجهیزات غیرحرفه ای و عوامل آماتور بسته شود که به احتمال �&اد باید بعدا ه'&نه ای به مراتب بیشتر بپردا�&د تا تاثیر 

 مخرب آن از برند شما دور شود.
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]وا` سفارش کار:

هر آژانس یا استودیوی تولیدی ?واB خاص خودش را برای تولید دارد.

مثال ما در مودندو بf&ف مشخصی برای تولید و&دئو دا?&م که برای سفارش دهنده ارسال می کEنیم تا آن را پر کرده و به ما ارجاع 

دهد. بر اساس ا&ن بf&ف، بf&ف خالقی تهیه می شود و در اختیار تیم ایده پردا�ی قرار می گیرد تا بر اساس آن ایده ی مرک'ی را آماده 


کEنند. بعد ا&ن ایده/ایده ها به همراه سنا?&وها و برآورد حدودی اولیه برای مشتfی به صورت یک پfوפوزاB ارسال می شود.


در مرحله بعدی برای تولید قراردادی بسته می شود که در آن برآورد دقیق+نحوه پرداخت+زمان بندی لحاظ شده است.

پEیش از شfوع فیلمبردا?ی کلیه ی موارد از جمله با�&گران، دکور یا لوکیشن، ابعاد جلوه های و&ژه و هر چیز دیگfی که در پfوژه تاثیر 


پfرنگی داشته باشد، در جلسه PPM با سفارش دهنده در میان گذاشته می شود.


ما معموال نیمی از مبلغ قرارداد را در زمان شfوع و نیم دیگر را پس از تحو&ل نسخه نها&ی د?&افت می کEنیم.

معموال پس از تحو&ل نسخه اولیه اصالحاتی مد نظر مشتfی است. تا دو�ار اصالح رایگان در قرارداد قید می شود. به شرط آنکه 


مستلزم فیلمبردا?ی مجدد نباشد. �&را پEیش از فیلمبردا?ی کلیه ی موارد با مشتfی هماهنگ شده است.

?واB در آژانس ها و استودیوهای دیگر هم کم و بیش همین است. هرچند ممکن است بنا به اقتضائات زمانی، ?واB قراردادها و یا 


سیاست گذا?ی های متفاوت، شکل دیگfی پEیشنهاد شود.
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چند نکaته پایانی:

گاهی آژانس ها برای تولید آ2هی ها&ی که پخش تلو&'&ونی دارند، ه'&نه ای د?&افت نمی کEنند و ه'&نه تولید آن را از کارمزدی که از 


صدا و سیما می گیرند کم می کEنند. ممکن است ه'&نه تولید را جدا2انه فاכEتور کEنند و پEیش پرداختی نگیرند.

گاهی هم ا&ن سواB پرسیده می شود که آیا ه'&نه ی تولید آ2هی تلو&'&ونی و و&دئو برای فضای سوشال مدیا فfق می کEند؟ جواب 

به سادگی ا&ن است که خیر! چی'ی که باعث کمتر شدن ه'&نه می شود ابعاد و نیfوی انسانی به کار گرفته شده در آن است. تفاوت 


صرفا بر سر تجهیزات است که آن هم تفاوت قیمت محسوسی نخواهد داشت.

در پایان ذکر دو�اره ا&ن نکEته ضfو?ی است که آنچه که به عنوان برآورد در ا&ن مطلب آمده به همه ی دالیلی که گفته شد، حدودی 

است. باز هم پEیشنهاد می کEنیم که ا2ر با دقت آژانس یا استودیوی تولید خود را انتخاب کرده اید، به برآورد و شیوه تولیدشان هم 

اعتماد کEنید. اجازه دهید که عوامل تولید کا?ی را که بنا به تخصص شان فکر می کEنند برای شما �هتر است انجام دهند.  حدود 

برآوردی که در ا&ن مطلب آورده شده برای تخمین زدن بودجه پEیش از انجام کار است و نه زمانی که وارد مذاכره با آژانس یا تیم 


مورد اعتمادتان شدید.

اcر سواGی دا]2د همواره می توانید ]وی ما حساب کaنید: 09121403728
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