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من ماکان مهرپویا هستم و از سال ۱۳۷۸ در 
صنعت تبلیغات به عنوان مدیر خالقه، مدیر هنری 

و کارگردان حضور دارم. دستاورد این سال ها، 
همکاری در پروژه های ارتباطات بازاریابی و 

تبلیغات بیش از ۳۰۰ برند در ۱۴ آژانس تبلیغاتی 
بوده است. 

از سال ۹۵ به شکل فریلنسر کار خود را ادامه 
داده ام و مستقیما در کنار ۳۴ برند به پیشبرد 

اهداف تبلیغاتی آن ها کمک کرده ام. 

با توجه به این نکته که طراحی و اجرای 
برنامه های تبلیغاتی کاری گروهی است،  همکاران 
تراز اولی را در بخش های استراتژی، ایده پردازی، 

دیزاین، دیجیتال، BTL و تولید فیلم کنار خود 
دارم تا پروژه ها به بهترین نحو به سرانجام برسند. 



شیوه همکاری: 

۱- همکاری پروژه  محور 

در این مدل همکاری، پس از تعریف یک پروژه، اعم از مشارکت در طراحی و اجرای کمپین 

و یا تولید فیلم و محتواهای تبلیغاتی دیگر، من و سایر همکارانم تا پایان پروژه درکنار  

برند خواهیم بود. 

۲- مشاوره ی ماهیانه 

در این مدل همکاری، من برای طراحی و اجرای پروژه های مختلف در بازه ی زمانی مشخص 

در کنار برند حضور دارم تا به پیشبرد برنامه های تبلیغاتی کوتاه و میان مدت برند یاری رسانم. 

برای پیشبرد هر برنامه از همکارانی که دارم دعوت خواهم کرد تا در بخش های مورد نیاز در  

تیم حاضر شوند و جاهای خالی را با تخصص شان پر کنند.



تعرفه های همکاری پروژه محور

هر ساعت ۵۰۰ هزار تومان شرکت در جلسات مشاوره و ایده پردازی

هر سناریو ۴ میلیون تومان نگارش سناریو برای فیلم تبلیغاتی

هر سناریو ۱۰ میلیون تومان نگارش سناریو برای کورپوریت ویدیو

از ۴۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان طراحی کمپین 

کارگردانیخالقیت

۱۵ میلیون تومان 
(به ازای هر روز اضافه ۲/۵ میلیون تومان)

کارگردانی فیلم تبلیغاتی یک تا دو روز

۱۵ درصد کل برآورد تهیه کنندگی

هر روز ۴ میلیون تومان بازدید لوکیشن خارج از تهران



تعرفه های همکاری ماهیانه

۲۰ میلیون تومان

شرکت در جلسات مشاوره و ایده پردازی 

۱۲ ساعت در ماه

توسعه ی حداکثر ۱۰ ایده در ماه برای 

رسانه های مختلف

نگارش حداکثر ۸ سناریو برای فیلم 

تبلیغاتی

نکات: 

تعرفه های اعالم شده حدودی است و قاعدتا با توجه به ابعاد کار کمتر یا بیشتر خواهد شد. •

این تعرفه شخصی است و افرادی که درصورت نیاز به گروه معرفی می شوند،  دستمزد جداگانه ای طبق تعرفه خود دریافت خواهند کرد. •

کلیه ی کسورات قانونی اعم از بیمه، مالیات و امثال آن به دریافتی نهایی اضافه خواهند شد. •

حداقل مدت زمان همکاری ماهیانه ۳ ماه است و دستمزد توافقی ماه اول، در ابتدای همکاری دریافت می شود.•
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