
تعداد DVDتعداد فایل در داخل بستهنوع و کاربردیقيمت با ریالنام دسته بندیمدلنام محصول ردیف

300,000لایرآموزش تخصصیآموزشیافتر افكت كار 1٢
آموزش نرم افزار افتر  

افکت متوسط
۴1DVDساعت

300,000لایرآموزش تخصصیآموزشیافترافكت كار 2١
آموزش نرم افزار افتر  

افکت مقدماتی
۵1DVDساعت

۵1DVDساعتاموزش کلی ادیوس300,000لایرآموزش تخصصیآموزشیمونتاژكار3١

٣1DVDساعتاموزش تکنيک ادیوس300,000لایرآموزش تخصصیآموزشیمونتاژكار4٣

350,000لایردستيار تدوينگرفايل ويدئوييبك ميكسر5۵
افكتهاي تصويري براي 

تدوين
DVD 3بيش از ٢٠٠ فایل

1DVDساعتها موزیک مناسباھنگ گذاري50,000لایردستيار تدوينگرموزيكموزيك تدوين6

طراحی عکس کودک300,000لایرطراحي عكس كودكفتوشاپبکگراند عکس کودک 7۶
۶٠ برگ استاندارد-١۶*٢١- و سایز 

کارت پستالی
1DVD

۶٠1DVD_9 برگ استاندار ٣٠*۶٠آلبوم کودک200,000لایرطراحي عكس كودكفون و بکگراند آلبومفون و بکگراند کودک 8١٠

500,000لایرپروژه طول فيلمادیوسطول فيلم ادیوس 9١
ميکس کامل مراسم 

عروسی

٣ساعت پروژه آماده + ١٠ عدد 

سينک مخصوص تاالر
1DVD

٣1DVD_9 ساعت + ۵ سينک جداپروژه طول فيلم ٣ ساعت300,000لایرپروژه طول فيلمادیوسطول فيلم ادیوس 10٢

1DVD-رتوش عکس حرفه ای300,000لایربرنامه ھای کاربردیفتوشاپفتو روتوش ساحل 11۵

١۵٠8DVD برنامهبرنامه ھای ميکس300,000لایربرنامه ھای کاربردی2015ويدئو نرم افزار12

1DVD_9بيش از ١٠٠ پالگينپالگين300,000لایربرنامه ھای کاربردی2015پالگين ھاي فتوشاپ13

1DVD_9بيش از ١٠٠ پالگينپالگين300,000لایربرنامه ھای کاربردیپالگين ويدئويي14

۶٠2DVd برگ استاندار ٣٠-۶٠طراحي آلبوم عروس250,000لایرطراحي عكس عروسيفتوشاپفتوپك٧(ژورنال عروسي)15

۵۵2DVD برگطراحي آلبوم عروسي250,000لایرطراحي عكس عروسيفتوشاپفتوپك٨(ژورنال عروسي )16

١٠٠1DVDطراحي سايزكوچك250,000لایرطراحي عكس عروسيفتوشاپفتوپك٩(كارت پستالي)17

1DVD_9 کليپ۶سينک اسپرت و آشنایی350,000لایرکليپ و پروژه ادیوساديوسكليپ اختصاصي 18٣

٣1DVDکليپسينک عروسی160,000لایرکليپ و پروژه ادیوسادیوسکليپ اختصاصی 19۵

سينک عروسی160,000لایرکليپ و پروژه ادیوسادیوسکليپ اختصاصی ادیوس 20۴
٣ عدد سينک ماشين سواری-گل 

فروشی - کليپ عکس
1DVD_9

300,000لایرکليپ و پروژه ادیوسادیوس -پریميرکليپ جشن الفبا /تکليف21
جشن تکليف / بازگشایی 

مدرسه

۴ سينک جشن تکليف - ۴ سينک 

بازگشایی مدرسه
1DVD

۴1DVD سينک و وله عکسحجاج300,000لایرکليپ و پروژه ادیوسادیوسکليپ حجاج22

سينک و فایلهای محرم300,000لایرکليپ و پروژه ادیوسساحل ميکسکليپ محرم23
٣ عدد پروزه و کلی فایل مناسب 

تدوین محرم
3 DVD

١۴1DVD عدد وله و استارتاستارت ، تيتراژ300,000لایرکليپ و پروژه ادیوساديوسگلچين استارت24

١۴1DVD عدد سينكسينك داخل مراسم300,000لایرکليپ و پروژه ادیوساديوسگلچين سينك تاالر25

١۴1dvd عدد كليپكليپ باغ300,000لایرکليپ و پروژه ادیوساديوسگلچين كليپ باغ26

٨1DVD عدد سينك و كليپكليپ شاد و پاياني300,000لایرکليپ و پروژه ادیوساديوسگلچين كليپ شاد27

١٨1dvd عدد وله و كليپكليپ عكس ، آتليه300,000لایرکليپ و پروژه ادیوساديوسگلچين كليپ عكس و آتليه28

300,000لایرکليپ و پروژه ادیوساديوسگلچين پروژه مسير29
سينك گل فروشي تا 

مسير
١۵1ِDVD عدد سينك

350,000لایرکليپ و پروژه افتر افکتافتر افكت CS5كليپ افتر افكت 30۶
كليپ و سينك مراسم 

عروسي
۴1DVDکليپ ایرانی و گلچين

۵1DVD عدد کليپکليپ استارت و تييتراژفيلم300,000لایركليپ ھاي اديوس/پريميرادیوس - پریميرکليپ ساحل 31٣١

۴1DVDسينک مناسبسينک عروسی300,000لایركليپ ھاي اديوس/پريميرادویوس-پریميرکليپ ساحل 32٣٢

۴1DVDسينک مناسبکليپ وسينک عروسی300,000لایركليپ ھاي اديوس/پريميرادیوس - پریميرکليپ ساحل 33٣٣

34
کليپ ساحل ٣۴ ( جشن 

تولد)
٨1DVDکليپ و سينکجشن تولد کودکان300,000لایركليپ ھاي اديوس/پريميرادیوس-پریمير

۴1DVD عدد پروژهمراسم عروسی300,000لایركليپ ھاي اديوس/پريميرادیوس - پریميرکليپ ساحل 35٣۵

۴1DVDسينک مناسبسينک عروسی300,000لایركليپ ھاي اديوس/پريميرادیوس-پریميرکليپ ساحل 36٣۶

۴1DVDسينک مناسبسينک باغ و مالیم300,000لایركليپ ھاي اديوس/پريميرادیوس و پریميرکليپ ساحل 37٣٧

300,000لایركليپ ھاي اديوس/پريميرادیوس - پریميرکليپ ساحل 38٣٨
سينک استارت و پشت 

صحنه
۵1DVDسينک

۴1DVDسينک مناسبسينک مخصوص تاالر300,000لایركليپ ھاي اديوس/پريميرادیوس و پریميرکليپ ساحل 39٣٩

لیست نرم افزار و محصوالت تولید ساحل میکس -بروز رسانی 94/07

کليپ و پروژه ادیوس

کليپ و پروژه افتر افکت

كليپ ھاي اديوس/پريمير

آموزش تخصصی

دستيار تدوينگر

طراحي عكس كودك

پروژه طول فيلم

برنامه ھای کاربردی

طراحي عكس عروسي
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