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Business Photography & Videography 

 

Package Option 

 One Edited Frame on CD with One Edited Picture 4x6 inch print                               $95 

 Two Edited Frames on CD with One Edited Picture 4x6 inch print                            $145 

 Three Edited Frames on CD with One Edited Picture 4x6 inch print                         $170 

 Four Edited Frames on CD with One Edited Picture 4x6 inch print                           $190 

 Five Edited Frames on CD with One Edited Picture 4x6 inch print                            $220 

 Business Package for Film & Video                                                                        $800 

 Three Edited Pictures On CD 

 One Edited 4x6 inch Picture On Digital Form  

 One Edited 8X12 inch Picture On Fombord 

 Create a Business Clip In the Studio, Business Office Or Garden 

 One Hour Photography Inside Or Outside                                                                        $100 

 One Hour Videography                                                                                                         $150 

 Business  Film                                                                                                                         $650 
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 و صنعتی فیلم برداری تجاری عکاسی،

  دالر 59        اینچ با روتوش و طراحی      6در  4یک فریم عکس روی سی دی به همراه یک قطعه عکس 

  دالر 549اینچ با روتوش و طراحی               6در  4دو فریم عکس روی سی دی به همراه یک قطعه عکس 

  دالر 571اینچ با روتوش و طراحی              6در  4سه فریم عکس روی سی دی به همراه یک قطعه عکس 

  دالر 551اینچ با روتوش و طراحی            6در  4چهار فریم عکس روی سی دی به همراه یک قطعه عکس 

  دالر 221اینچ با روتوش و طراحی              6در  4پنج فریم عکس روی سی دی به همراه یک قطعه عکس 

 دالر 011                                                                           پکیج فیلم و عکس تجاری                                              

  سه فریم عکس روی سی دی 

  روی کاغذ عکاسی  6در  4یک عدد عکس 

  با روتوش و طراحی روی فوم برد 52در  0یک عدد عکس 

 ساخت فیلم تبلیغاتی روی دی وی دی در استودیو یا دفتر تجاری و یا باغ 

                     دالر                                             511                                                                    هر ساعت عکاسی در فضای بیرون یا داخل 

                                                             دالر 591                                                             هر ساعت فیلم برداری 

                                                                                             دالر 691                                               فیلم تبلیغاتی 

 


