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BELSŐ FELHASZNÁLÁSÚ ÉS MARKETING FILMEK

Érje el céljait az Innoskart Marketing diVízió filmes szolgáltatásainak segítségével!

Munkáltatói brandépítő /
Toborzó videó
· munkáltatói presztízsnövelést célzó
· belső, külső vagy toborzási
felhasználásra szánt imázs növelő
tartalom
Vizuális imázsépítő /
Szervezeti arculati film
· érzelmekre ható, érzékszerveket célzó,
értékközvetítő imázs videó
· észérvekre építő, interjúkat tartalmazó,
értékközvetítő imázs videó

Egyéb céges videók
· Videó hírlevél
· Instagram / Facebook reklám
· Facebook cover / borítóvideó

Innoskart Marketing diVízió

Tréning videó / Oktatófilm
· szervezeten belüli képzést támogató
· műszaki folyamatokat, technológiát
bemutató, ismeretterjesztő
· használati utasítás jellegű
· munkavédelmi oktatást célzó videók
Referencia film
· egy termék gyártásának, piaci
bevezetésének, fogadtatásának
bemutatására szánt hitelességerősítő
videó

Céges rendezvény élmény videó
· szakmai konferencia összefoglaló,
csapatépítő tréning, céges buli,
karácsonyi ünnepség stb.
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Az ALAPÁR a basic szintű forgatási és utómunka költségekből, valamint az ehhez hozzáadódó
koncepciókidolgozás / forgatókönyvírás díjából tevődik össze. Minden egyéb technikai pluszt és
szolgáltatást MODULONKÉNT számítunk fel.

ALAPÁRAK*

Forgatási órák száma

Videó hossza (max.) Fél nap (1-4 óra)

Egész nap (4-8 óra)

30 mp

160.000 Ft

200.000 Ft

60 mp

220.000 Ft

260.000 Ft

90 mp

280.000 Ft

320.000 Ft

120 mp 340.000 Ft

380.000 Ft

180 mp 400.000 Ft

460.000 Ft

Koncepció építés /
Forgatókönyvírás

A koncepció
kidolgozása és a
forgatókönyvírás
költsége
összetettségtől
függően 35.000150.000 Ft

3 p + Kérjük, keressen meg egyénre szabott árajánlatunkért!

VÁLASZTHATÓ MODULOK*

Feláras technikák és szolgáltatások

Második operatőr

60.000 Ft/nap

Zene

20.000 Ft-tól

Drone felvételek

80.000 Ft/nap

Interjú betétek

30.000 Ft-tól

Hyperlapse

30.000 Ft-tól/db

Narráció

50.000 Ft-tól

Timelapse

20.000 Ft-tól/db

Narrációszöveg írás

15.000 Ft-tól

Grafikai elemek

25.000 Ft-tól/db

Feliratszöveg írás

10.000 Ft-tól

Animációk

50.000 Ft-tól

Helyszínbejárás

30.000 Ft

* A feltüntetett árak kedvezményes, csak és kizárólag Innoskart tagok által igénybe vehető összegek.
A feltüntetett árak nettó összegek és forintban értendőek. A feltüntetett árak irányadóak és minden
esetben egyéni egyeztetést igényelnek. Összetett kérés, nagyobb volumenű projekt, avagy több
megbízás esetén az árak eltérhetnek a táblázatban jelzett összegektől, kérjük keressen meg minket,
hogy egy ingyenes konzultáció során személyesen beszélhessük meg igényeit.
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