خرداد ۱۴۰۰

ﻫ23ﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﮏ ﻓﯿﻠﻢ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ
در ﺳﺎل  ۱۴۰۰ﺣﺪودا ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟

نمایی از پشت صحنهی
آگهی مفتاح خودرو ،تولید
۱۳۹۵

ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﻪ ﺳﻮاGﯽ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ

ا&ﻦ ﺳﻮا Bﺑﺴﯿﺎ?ی از ﺻﺎﺣﺒﺎن آ2ﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ آ2ﻬﯽ و&ﺪﺋﻮ&ﯽ ﺑﺮای ﺗﻠﻮ&'&ﻮن ،وب،

ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﺎﯾﺮ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﭼﻘﺪر ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺷﻮد .ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽﮐEﻨﺪ ﮐﻪ
ﺳﻮا BﮐEﻨﻨﺪه ﺗﺎزه ﮐﺎر ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺣﺮﻓﻪای .ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل ا&ﻦ ﺳﻮا Bﻫﻤﻮاره در ﮔﻮﺷﻪی ذﻫﻦﻫﺎ
وﺟﻮد دارد.
در ا&ﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺗﻼش ﻣﯽﮐEﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﯾﮏ ﺑﺎر ﻫﻢ ﮐﻪ ﺷﺪه ﺣﺪودی از ﻫ'&ﻨﻪﻫﺎ را ﺑﺎ ﺷﻤﺎ درﻣﯿﺎن
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ﺑﮕﺬا?&ﻢ .ﻫﺮﭼﻨﺪ اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪی آﺧﺮ را ﻫﻤﯿﻦ اول
ﺑﮕﯿ&fﻢ :ﺑﺪون داﺷﺘﻦ ﺳﻨﺎ?&ﻮ&ﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﺑﻌﺎد آن ?وﺷﻦ
ﺷﺪه ،اﻣﮑﺎن ﺑﺮآورد دﻗﯿﻖ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر
ﺑﺨﺶﻫﺎی آﺷﮑﺎر و ﭘﻨﻬﺎن ﻫﺮ ﭘfوژه ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺮ ?وی ﺑﺮآورد
ﻧﻬﺎ&ﯽ آن ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار اﺳﺖ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ ا&ﻦﻫﺎ ،ﻣﺪلﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در اﯾﺮان وﺟﻮد
دارد ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و اﻋﻼم ﺑﺮآورد ﻣﻮﺛﺮ ﻫﺴqנﺪ .ﻫﻤﻪی
ا&ﻦﻫﺎ 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'&ﻨﻪﻫﺎ&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 ﺧ&fﺪ ﻟﻮازم ﻫ'&ﻨﻪای ﻧﮑEﻨﺪ.
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺛﺎﺑﺖ در دﻓﺘﺮ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﯾﺎ دﺳﺘﻤﺰد ﺟﺪا2ﺎﻧﻪای
د?&ﺎﻓﺖ ﻧﮑEﻨﻨﺪ و ﯾﺎ د?&ﺎﻓﺘﯽﺷﺎن ﭘﺎﯾEﯿﻦﺗﺮ از اﻋﺪاد اﻋﻼم
نمایی از آگهی بانک شهر

ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ا&ﻦ را ﻫﻢ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ آژاﻧﺲﻫﺎ 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 ﻣﯽﮐEﻨﻨﺪ ﮐﻪ
د?&ﺎﻓﺖ و ﯾﺎ ﻋﺪم د?&ﺎﻓﺖ آن ﺣﻖ آنﻫﺎﺳﺖ.
اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ ﮐﻤﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽﺗﺮ ﺻﺤﺒﺖ ﮐEﻨﯿﻢ:
در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿ&fﺪ ﮐﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ آ2ﻬﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﯾﻪ ﻣﺜﻠﺚ
ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﻮد .ﻫﺮﭼﻘﺪر اﺿﻼع ﯾﮏ ﻣﺜﻠﺚ ﺑﺮاﺑﺮﺗﺮ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﮐﯿﻔﯿﺖ در ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗfی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﮔﻬﯽ را ﺳﻪ
ﻋﺎﻣﻞ ﺷﮑﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ:
اﺑﻌﺎد ﭘﺮوژه ،زﻣﺎن و
ﻫﺰﯾﻨﻪ.

ا&ﻦ ﺳﻪ ﺿﻠﻊ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :اﺑﻌﺎد ﭘfوژه ،زﻣﺎن و ﻫ'&ﻨﻪ.
اﺑﻌﺎد ﭘfوژه ﯾﻌﻨﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎ&ﯽ ﮐﻪ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘfوژه و از آن
ﻣﻬﻢﺗﺮ ﻧﺤﻮهی رﺳﺎﻧﺪن ﭘEﯿﺎم و اﻫﺪاف ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﻫﺴqנﺪ .ﻣﺜﻞ ﺻﺤﻨﻪ ،ﺑﺎˆ&ﮕﺮ،
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺠﻬﯿﺰات .ﺳﺎدهﺗﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﮕﻮ&ﯿﻢ :ﮐﻮﭼﮏ و ﺑ'رگ ﺑﻮدن ﭘfوژه.
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ﻣﻨﻈﻮر از زﻣﺎن ،ﻓﺮﺻﺖ ﻻزم ﺑﺮای اﯾﺪهﭘﺮداˆی ،ﭘEﯿﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﺲ از آن در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺲ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺖ.
ﻗﺎﻋﺪﺗﺎ زﻣﺎن ﮐﻢ ﻓﺮﺻﺖ ﻻزم را ﺑﺮای ﺟﺴﺖوﺟﻮ و اﻧﺘﺨﺎب ﻋﻮاﻣﻞ و ﻟﻮﮐﯿﺸﻦﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽﮔﯿﺮد ،زﻣﺎن ﻓﯿﻠﻤﺒﺮدا?ی را
ﮐﻮﺗﺎه ﻣﯽﮐEﻨﺪ و در ﻫﻨﮕﺎم اﺟﺮای ﺟﻠﻮهﻫﺎی و&ﮋهی ﻧﻬﺎ&ﯽ ﺟﻠﻮی ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻼق ﺑﺼfی را از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد.
وﻗﺘﯽ از ﻫ'&ﻨﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐEﻨﯿﻢ ،ﻣﻨﻈﻮرﻣﺎن ا&ﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻘﺪر ﮐﺎر ﮔﺮانﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﯿﻔﯿﺖ •ﻬﺘfی ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺮای ﻫﺮ ﭘfوژه ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﻫ'&ﻨﻪ ﮐﺮد .ﻧﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻧﻪ ﮐﻤﺘﺮ .ﮔﺎﻫﯽ ﻫ'&ﻨﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺴﺎوی اﺿﻼع
ﻣﺜﻠﺚ ﮐﯿﻔﯿﺖ را ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺰﻧﺪ.
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ ﺑﺎﻻ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﮐEﻨﯿﺪ ،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:
 Costﯾﺎ 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 ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﮐﯿﻔﯿﺖ ،ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻞ ﺑﯿﺸﺘfی ﻧﯿﺰ دارد و
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در زﻣﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﯿﺰ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺴﺰا&ﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
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در ﺻﻔﺤﻪی ﺑﻌﺪ ﺟﺪوﻟﯽ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐEﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻘ&fﺒﺎ ﻫﻤﻪی ﻫ'&ﻨﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﺪاﻗﻠﯽ و ﺣﺪاכEﺜfی در آن آﻣﺪه.
اﻣﺎ ا&ﻦ ﺣﺪاﻗﻞﻫﺎ و ﺣﺪاכEﺜﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻧﺮﻣﺎل ﻟﺤﺎظ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ا2ﺮ دﯾﺪﯾﺪ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ&ﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﯾﺎ ﭘﺎﯾEﯿﻦﺗﺮ از ا&ﻦ
ﻫ'&ﻨﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻋﻼم ﺷﺪه ،ﺗﻌﺠﺐ ﻧﮑEﻨﯿﺪ .ﮐﯿﻔﯿﺖﻫﺎ و دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎ ﻣﺘﻨﻮع ﻫﺴqנﺪ و از آﻧﺠﺎ&ﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺮای
ﺑﺴﯿﺎ?ی از اﻗﻼم وﺟﻮد ﻧﺪارد ،اﺻﻼ ﺑﻌﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﻋﺪاد دﯾﮕfی ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻋﻼم ﺷﻮد.
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توضیحات

شرح

هزینه/دستمزد

هزینه/دستمزد

حداقل

حداکثر

ﮐﺎرﮔﺮدان

ﭘ5وژهای )ﺑﺮای ﯾﮏ ﯾﺎ دو *وز ﺿﺒﻂ(

۱۰/۰۰۰/۰۰۰

دﺳ?>ﺎر ﮐﺎرﮔﺮدان

*وزاﻧﻪ

۱/۰۰۰/۰۰۰

۳/۰۰۰/۰۰۰

ﻣﺪﯾﺮ ﻓﯿﻠﻤﺒﺮدا*ی

*وزاﻧﻪ  +دﺳ?>ﺎران

۲/۵۰۰/۰۰۰

۵/۰۰۰/۰۰۰

ﻃﺮاح ﺻﺤﻨﻪ و ﻟﺒﺎس

ﭘ5وژهای

۴/۰۰۰/۰۰۰

۱۲/۰۰۰/۰۰۰

دﺳ?>ﺎران ﺻﺤﻨﻪ و ﻟﺒﺎس

*وزاﻧﻪ

۳۵۰/۰۰۰۰

۸۰۰/۰۰۰

ﻣﺠ5ی ﮔR5ﻢ

*وزاﻧﻪ

۷۰۰/۰۰۰

۱/۱۰۰/۰۰۰

ﺻﺪاﺑﺮدار

*وزاﻧﻪ

۷۰۰/۰۰۰

۱/۲۰۰/۰۰۰

ﻣﺪﯾﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ

ﭘ5وژهای

۵/۰۰۰/۰۰۰

۱۰/۰۰۰/۰۰۰

دﺳ?>ﺎران ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﺪارﮐﺎت

*وزاﻧﻪ ﻫﺮ ﻧﻔﺮ

۳۵۰/۰۰۰۰

۱/۰۰۰/۰۰۰

ﺑﺎRZﮕﺮان

*وزاﻧﻪ ﻫﺮ ﻧﻔﺮ

۴۵۰/۰۰۰

۱/۵۰۰/۰۰۰

دو*^ﯿﻦ و ﺗﺠﻬﯿﺰات

*وزاﻧﻪ

۲/۵۰۰/۰۰۰

۱۷/۰۰۰/۰۰۰

ﻟﻮازم ﺻﺤﻨﻪ

ﺧR5ﺪ +اﺟﺎره )ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﺣﺪاﻗﻠﯽ(

۳/۰۰۰/۰۰۰

۲۰/۰۰۰/۰۰۰

ﻟﺒﺎس

ﺧR5ﺪ +اﺟﺎره )ﻫﺮ ﻧﻔﺮ(

۱/۲۰۰/۰۰۰

۸/۰۰۰/۰۰۰

دﮐﻮر

ﻣﺘR5ﺎل  +ﻣﺘﺮاژR* +ﺰهﮐﺎ*یﻫﺎ  +ﺳﺎﺧﺖ

۱۸/۰۰۰/۰۰۰

۱۶۰/۰۰۰/۰۰۰

ﭘﺬﯾﺮاRﯽ

*وزاﻧﻪ ،ﻫﺮ ﻧﻔﺮ

۸۵/۰۰۰

۱۵۰/۰۰۰

ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ،ﻧﺎﻫﺎر ،دو ﻣﯿﺎن وﻋﺪه،

۲۵/۰۰۰/۰۰۰

ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ

ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ

*وزاﻧﻪ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺪاد ﻧﻔﺮات  +ﺣﺠﻢ

۳/۲۰۰/۰۰۰

۶/۰۰۰/۰۰۰

ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻣﺴﺎﻓﺖ
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ﭘtﯿﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ

*وزاﻧﻪ

۹۰۰/۰۰۰

۱/۲۰۰/۰۰۰

ﺗﺪوRﻦ

ﭘ5وژهای

۱/۲۰۰/۰۰۰

۱۰/۰۰۰/۰۰۰
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خرداد ۱۴۰۰

توضیحات

شرح

هزینه/دستمزد

هزینه/دستمزد

حداقل

حداکثر

ﻣﻮﺷﻦ ﮔﺮاﻓﯿﮏ

ﭘ5وژهای

۲/۵۰۰/۰۰۰

۱۵/۰۰۰/۰۰۰

ﺟﻠﻮهﻫﺎی وRﮋه ،اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ

ﭘ5وژهای

۲/۵۰۰/۰۰۰

۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰

اﺟﺎره اﺳﺘﻮدﯾﻮ ،ﻟﻮﮐﯿﺸﻦ

*وزاﻧﻪ

۲/۰۰۰/۰۰۰

۱۵/۰۰۰/۰۰۰

اﺻﻼح رﻧﮓ

ﭘ5وژهای

۱/۵۰۰/۰۰۰

۲/۸۰۰/۰۰۰

ﻧR5ﺸﻦ

ﭘ5وژهای

۲/۲۰۰/۰۰۰

۱۰/۰۰۰/۰۰۰

ﻋﮑﺎس و ﻓﯿﻠﻤﺒﺮدار ﭘﺸﺖ ﺻﺤﻨﻪ

ﭘ5وژه  ۱ﺗﺎ * ۲وزه

۱/۲۰۰/۰۰۰

۳/۰۰۰/۰۰۰

ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺗﺪارﮐﺎت و ﮐ5وﻧﺎ

*وزاﻧﻪ

۳۵۰/۰۰۰

۷۰۰/۰۰۰

اﺳﺘﻮ*ی ﺑﻮرد

ﭘ5وژهای

۱/۵۰۰/۰۰۰

۵/۰۰۰/۰۰۰

ﺳﻨﺎ*Rﻮ

ﭘ5وژهای

۲/۰۰۰/۰۰۰

۵/۰۰۰/۰۰۰

ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻋﻼوه ﺑﺮ ا&ﻦ اﻋﺪاد ،درﺻﺪی از ﺟﻤﻊ ﮐﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫ'&ﻨﻪﻫﺎی ﭘEﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﺸﺪه و ﻣﺪﯾ&fﺖ ﭘfوژه ﻟﺤﺎظ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻫﻤﻪی ﻫ'&ﻨﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻮﻣﺎن ﻫﺴqנﺪ .ﻫ'&ﻨﻪ اﯾﺪهﭘﺮداˆی ،ﺳﻨﺎ?&ﻮ ،اﺳﺘﻮ?یﺑﻮردو ﻣﻮارد ﺧﺎص ﺟﺪا2ﺎﻧﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ا&ﻦ ﺑﺮآورد ﺣﺪودی ﺑﺮای ﭘfوژهﻫﺎی ﯾﮏ ﺗﺎ دو ?وز ﺿﺒﻂ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ﻓﯿﻠﻢ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ دوو

ﻣﺜﺎﻟﯽ ﺑﺮای درک Pﻬﺘﺮ:
ﻓﺮض ﮐEﻨﯿﻢ ﺳﻨﺎ?&ﻮ&ﯽ دا?&ﻢ ﺑﺎ دو ﺑﺎˆ&ﮕﺮ ﮐﻪ در آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ د?•ﺎرهی ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ ﻫﻢ ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﻣﯽﮐEﻨﻨﺪ .اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ و ﺟﻠﻮهﻫﺎی
و&ﮋهی ﺧﺎﺻﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد .اﻣﺎ دﮐﻮر آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ در اﺳﺘﻮدﯾﻮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد .ﺗﺼﻤﯿﻢ دا?&ﻢ ﺗﯿﻤﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﻣﺎ ﻧﻪ ﮔﺮانﻗﯿﻤﺖ
ا&ﻦ ﮐﺎر را در ﯾﮏ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐEﻨﻨﺪ.
دو?•ﯿﻦ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدهی ﻣﺎ ا˜ﮑﺴﺎ اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎ?ی ﻧﯿﺎز ﺑﻪ دو ﺑﺎˆ&ﮕﺮ ،ﮐﺎرﮔﺮدان ،ﺗﯿﻢ ﻓﯿﻠﻤﺒﺮدا?ی ،ﻃﺮاح ﮔ&fﻢ ،ﻃﺮاح ﺻﺤﻨﻪ و ﻟﺒﺎس ،ﺗﻮﻟﯿﺪ دﮐﻮر ،اﺟﺎره اﺳﺘﻮدﯾﻮ،
ﺻﺪاﺑﺮدار ،دﺳ™qﺎر ﮐﺎرﮔﺮدان ،ﻣﺪﯾﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ و دﺳ™qﺎراﻧﺶ ،ﻫ'&ﻨﻪﻫﺎی ﭘﺬﯾﺮا&ﯽ و ﺣﻤﻞ ﻧﻘﻞ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺧ&fﺪ ﻟﺒﺎس و ﺧ&fﺪ و اﺟﺎره
آכﺴﺎﺳﻮار )ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺻﺤﻨﻪ( دا?&ﻢ.
در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺲ از ﻓﯿﻠﻤﺒﺮدا?ی ﻫﻢ ﻫ'&ﻨﻪﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺗﺪو&ﻦ ،ﺳﺎﺧﺖ ﻟﻮﮔﻮﺷﺎت و ﭘﮏﺷﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﺷﻦ ﮔﺮاﻓﯿﮏ و اﺻﻼح رﻧﮓ را
ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ.
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خرداد ۱۴۰۰

ﮐﻮ[פﻮ[2ﺖ و2ﺪﯾﻮی ﮔYوه ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻧﮑﺴﺎ

ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول ﺑﻪ ﻋﺪدی ﺑﯿﻦ  ۱۲۰ﺗﺎ  ۱۴۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﻣﯽرﺳﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻮاﺑﻌﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎ و ﻫ'&ﻨﻪ ﺳﺎﺧﺖ دﮐﻮر و ﺗﺠﻬﯿﺰات
ﺻﺤﻨﻪ ﺑﯿﺸﺘ&fﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ را در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺪودی ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .اﻣﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﭘfوژه را ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﻮﻟﯿﺪ درﺳﺖ و ا˜ﺒﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻮاﻣﻞ و
ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺳﺎدهﺗﺮ ﻣﯽﺗﻮان ﺣﺪود  ۱۰۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮد.
ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑEﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻌﺪودی از آژاﻧﺲﻫﺎ ،اﺳﺘﻮدﯾﻮﻫﺎ و ﺗﯿﻢﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﺴqנﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﮏ آ2ﻬﯽ ﭘﻮﻟﯽ ﻫﻨﮕﻔﺖ ﺑﻪ
ﺟﯿﺐ ﺑﺰﻧﻨﺪ .اﻏﻠﺐ ﻫﻤﮑﺎران ﻣﺎ ﻣﯽداﻧﻨﺪ 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 اﺧﺘﻼف ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ و اﺳﺎس را ﺑﺮ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﮕﺬا?&ﺪ .ﺿfرش ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﺷŸqﺎه و ﭼﺎﻧﻪزﻧﯽ
ﺑﺮای ارﻗﺎم راﯾﺞ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ا2ﺮ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾEﯿﻦﺗﺮ از ا&ﻦ ﻗﯿﻤﺖ داده ﺷﻮد ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ا&ﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﭘfوژهی ﺷﻤﺎ ﻗﺮار
اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻏﯿﺮﺣﺮﻓﻪای و ﻋﻮاﻣﻞ آﻣﺎﺗﻮر ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ˆ&ﺎد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻌﺪا ﻫ'&ﻨﻪای ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﭙﺮداˆ&ﺪ ﺗﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ
ﻣﺨﺮب آن از ﺑﺮﻧﺪ ﺷﻤﺎ دور ﺷﻮد.
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[وا` ﺳﻔﺎرش ﮐﺎر:
ﻫﺮ آژاﻧﺲ ﯾﺎ اﺳﺘﻮدﯾﻮی ﺗﻮﻟﯿﺪی ?وا Bﺧﺎص ﺧﻮدش را ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ دارد.
ﻣﺜﻼ ﻣﺎ در ﻣﻮدﻧﺪو ﺑ&fﻒ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ و&ﺪﺋﻮ دا?&ﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﻔﺎرشدﻫﻨﺪه ارﺳﺎل ﻣﯽﮐEﻨﯿﻢ ﺗﺎ آن را ﭘﺮ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻣﺎ ارﺟﺎع
دﻫﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس ا&ﻦ ﺑ&fﻒ ،ﺑ&fﻒ ﺧﻼﻗﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد و در اﺧﺘﯿﺎر ﺗﯿﻢ اﯾﺪهﭘﺮداˆی ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس آن اﯾﺪهی ﻣﺮﮐ'ی را آﻣﺎده
ﮐEﻨﻨﺪ .ﺑﻌﺪ ا&ﻦ اﯾﺪه/اﯾﺪهﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﻨﺎ?&ﻮﻫﺎ و ﺑﺮآورد ﺣﺪودی اوﻟﯿﻪ ﺑﺮای ﻣﺸﺘfی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﭘfوפﻮزا Bارﺳﺎل ﻣﯽﺷﻮد.
در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪی ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﺮاردادی ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در آن ﺑﺮآورد دﻗﯿﻖ+ﻧﺤﻮه ﭘﺮداﺧﺖ+زﻣﺎنﺑﻨﺪی ﻟﺤﺎظ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﭘEﯿﺶ از ﺷfوع ﻓﯿﻠﻤﺒﺮدا?ی ﮐﻠﯿﻪی ﻣﻮارد از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎˆ&ﮕﺮان ،دﮐﻮر ﯾﺎ ﻟﻮﮐﯿﺸﻦ ،اﺑﻌﺎد ﺟﻠﻮهﻫﺎی و&ﮋه و ﻫﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﮕfی ﮐﻪ در ﭘfوژه ﺗﺎﺛﯿﺮ
ﭘfرﻧﮕﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،در ﺟﻠﺴﻪ  PPMﺑﺎ ﺳﻔﺎرش دﻫﻨﺪه در ﻣﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻧﯿﻤﯽ از ﻣﺒﻠﻎ ﻗﺮارداد را در زﻣﺎن ﺷfوع و ﻧﯿﻢ دﯾﮕﺮ را ﭘﺲ از ﺗﺤﻮ&ﻞ ﻧﺴﺨﻪ ﻧﻬﺎ&ﯽ د?&ﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐEﻨﯿﻢ.
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﭘﺲ از ﺗﺤﻮ&ﻞ ﻧﺴﺨﻪ اوﻟﯿﻪ اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﺸﺘfی اﺳﺖ .ﺗﺎ دو•ﺎر اﺻﻼح راﯾﮕﺎن در ﻗﺮارداد ﻗﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﺷﺮط آﻧﮑﻪ
ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻓﯿﻠﻤﺒﺮدا?ی ﻣﺠﺪد ﻧﺒﺎﺷﺪ&ˆ .ﺮا ﭘEﯿﺶ از ﻓﯿﻠﻤﺒﺮدا?ی ﮐﻠﯿﻪی ﻣﻮارد ﺑﺎ ﻣﺸﺘfی ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺷﺪه اﺳﺖ.
?وا Bدر آژاﻧﺲﻫﺎ و اﺳﺘﻮدﯾﻮﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﻗﺘﻀﺎﺋﺎت زﻣﺎﻧﯽ? ،وا Bﻗﺮاردادﻫﺎ و ﯾﺎ
ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬا?یﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ،ﺷﮑﻞ دﯾﮕfی ﭘEﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﻮد.
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ﭼﻨﺪ ﻧﮑaﺘﻪ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ:
ﮔﺎﻫﯽ آژاﻧﺲﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ آ2ﻬﯽﻫﺎ&ﯽ ﮐﻪ ﭘﺨﺶ ﺗﻠﻮ&'&ﻮﻧﯽ دارﻧﺪ ،ﻫ'&ﻨﻪای د?&ﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﮐEﻨﻨﺪ و ﻫ'&ﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ آن را از ﮐﺎرﻣﺰدی ﮐﻪ از
ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻢ ﻣﯽﮐEﻨﻨﺪ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫ'&ﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﺟﺪا2ﺎﻧﻪ ﻓﺎכEﺘﻮر ﮐEﻨﻨﺪ و ﭘEﯿﺶﭘﺮداﺧﺘﯽ ﻧﮕﯿﺮﻧﺪ.
ﮔﺎﻫﯽ ﻫﻢ ا&ﻦ ﺳﻮا Bﭘﺮﺳﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ آﯾﺎ ﻫ'&ﻨﻪی ﺗﻮﻟﯿﺪ آ2ﻬﯽ ﺗﻠﻮ&'&ﻮﻧﯽ و و&ﺪﺋﻮ ﺑﺮای ﻓﻀﺎی ﺳﻮﺷﺎل ﻣﺪﯾﺎ ﻓfق ﻣﯽﮐEﻨﺪ؟ ﺟﻮاب
ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ا&ﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﯿﺮ! ﭼﯿ'ی ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﻤﺘﺮ ﺷﺪن ﻫ'&ﻨﻪ ﻣﯽﺷﻮد 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 ﻫﻤﻪی دﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺣﺪودی
اﺳﺖ .ﺑﺎز ﻫﻢ ﭘEﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐEﻨﯿﻢ ﮐﻪ ا2ﺮ ﺑﺎ دﻗﺖ آژاﻧﺲ ﯾﺎ اﺳﺘﻮدﯾﻮی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدهاﯾﺪ ،ﺑﻪ ﺑﺮآورد و ﺷﯿﻮه ﺗﻮﻟﯿﺪﺷﺎن ﻫﻢ
اﻋﺘﻤﺎد ﮐEﻨﯿﺪ .اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎ?ی را ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﺨﺼﺺﺷﺎن ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐEﻨﻨﺪ 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 ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ [وی ﻣﺎ ﺣﺴﺎب ﮐaﻨﯿﺪ09121403728 :

modendo.ir

10

