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 בלבד   למתחילים   קריינות שירותי  מחירון  

 

אנו מספקים אותו כאן כדי לכוון קריינים    . בלבד   לקריינים מתחילים הלן מחירון שירותי קריינות המתאים  ל 

, קריינים שיש דרישה  קריינים מנוסים יותר  לשירותי קריינות.   מחירי מינימום חדשים, וכדי שלקוחות ילמדו על  

שמספקים את העבודה תוך שעות ספורות, וקריינים שמתמחים בתחום קריינות    גדולה לשירותיהם, קריינים 

 . המחירים הם בגדר המלצה בלבד   .  גבוהים   יותר   גבו מחירים י   מסויים 

בלבד   למתחילים   מחירי קריינות באולפן חיצוני   

 קריינות לפי שעה 

 שח לשעה, מינימום שעה אחת.   440

  660  =   220+    440  ועולה   1:30שעות נחשב ל    1:15שעה. כך ש    גלישה מעבר לשעה נחשבת בקפיצות של חצי 

 שח. 

 . שונות   עבודות   ריבוי   ולא ,  בלבד   אחד   פרוייקט   מקליטים   שבו   אחת   שעה   עד   זמן   פרק   כל   הינה   הקלטה   שעת שים לב:  

 קריינות לפי סשן 

 שעות.   3שח + לסשן עד    900

שעה,  שעות נחשב לסשן +    3:15. כך ש שח לשעה   300גלישה מעבר לסשן נחשבת בקפיצות של שעה, במחיר  

 שח.   1,200=    300+    900ועולה  

 . שונות   עבודות   ריבוי   ולא ,  בלבד   אחד   פרוייקט   מקליטים   שבו   שעות   שלוש   עד   זמן   פרק   כל   הינו   קריינות   סשן שים לב:  

 ת שינויים במועד אחר הקלט 

 אותו מחיר שצויין למעלה לקריינות לפי שעה  קריינות לפי שעה 

 לפי סשן   ת חצי מהמחיר שצויין למעלה לקריינו  פי סשן קריינות ל 

 שירותים נלווים 

 כלולים במחירים הנ"ל. לדוגמא:   אינם שירותים נלווים  

 תרגום תסריט  •

 עריכה לשונית של תסריט  •

 תנאי שירות 

 ההקלטה.    ם ו סי   אחרי   או   מראש או    נעשה   התשלום  •

 . 60+    שוטף   לתשלום   10%  של   ותוספת ,  30+    שוטף   לתשלום   5%  של   תוספת   לגבות   מומלץ 

 . כחוק   מ " מע   להוסיף   יש .  מ " מע   כוללים   אינם   המחירים  •
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בלבד   למתחילים   ביתי מחירי קריינות באולפן    

 , סרטי הדרכה, אפליקציות סרטי תדמית ל קריינות  

   שח   500  מינימום   מחיר   עם ,  שח   1.4  מילה מחיר ל 

 טיוב, ווטסאפ( -קריינות דיגיטל )פייסבוק, יו 

   שח   500  מינימום   מחיר   עם ,  שח   1.4  למילה   מחיר  לא פרסום ממומם   –ברתית  ח סרטון מדיה  

 .  שח   500:  שניות   30   ממומן   לפרסום   סרטון 

 שח.   1,000:  שניות   60

 . שח   1,500  : שניות   90

 טלויזיה   קריינות פרסומות 

 שח   1,200   הפקה   חברת   דרך 

 שח   2,000   פרסום   משרד   דרך 

 קריינות פרסומות רדיו 

 שח   300   הפקה   חברת   או   אולפן   דרך   אזורי   רדיו 

  או   אולפן   דרך (  צהל   גלי   או   ישראל   קול   לדוגמא )   ארצי   רדיו 

 הפקה   חברת 

 שח   300

 שח   800    פרסום   משרד   דרך 

 + קריינות תעשייתית )מעליות, מכשירים, וכו'(    )/ הקמת מערכת   פתיח / בהמתנה (קריינות לטלפון  

   שח   250 מילים   100תסריט עד  

   שח   350 מילים   200תסריט עד  

   שח   400 מילים   300תסריט עד  

   שח   450 מילים   400תסריט עד  

   שח   500 מילים   500תסריט עד  

 שח למילה    1 מילים   1,000מילים עד    501תסריט בין  

   שח   0.90  מילה מחיר ל  מילים   1,500מילים ועד    1,001  תסריט בין 

   שח   0.80  ה מיל מחיר ל  מילים   2,000מילים ועד    1,501  תסריט בין 

   שח   0.70  מילה מחיר ל  מילים   2,001  תסריט מעל 

 )/ עבודה רציפה   תוספות קצרות למערכת קיימת (  קריינות לטלפון 

 שח   100 תשדיר    1

 שח   150 תשדירים   2

 שח   200 תשדירים   3

 שח   35תוספת   כל תשדיר נוסף 
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  150ים שהתקבלו ביום אחד עולים  ר תשדי   2. כלומר  ביום אחד המחירים מתייחסים לתשדירים שהתקבלו להקלטה  

  100שח( + תשדיר אחד )   100תשדירים שהתקבלו בשני ימים שונים נחשבים לתשדיר אחד )   2שח + מעמ, אבל  

 שח.   200שח( =  

 הוראות ל הקלטה מחדש עקב שינויים לתסריט או  

 +    ( מערכת   הקמת /    בהמתנה /    פתיח )   לטלפון   קריינות 

 רים, וכו'( י קריינות תעשייתית )מעליות, מכש 

 אותו מחיר למילה שצויין מעלה,  

 שח   100  מינימום   מחיר   עם 

  עבודה /    קיימת   למערכת   קצרות   תוספות )   לטלפון   קריינות 

 ( רציפה 

 נחשב לתשדיר חדש 

 אותו מחיר למילה שצויין מעלה,   קריינויות אחרות 

 שח   100  מינימום   מחיר   עם 

 נלווים   ם שירותי 

 רים הנ"ל. לדוגמא: י כלולים במח   אינם שירותים נלווים  

 תזמון קריינות לפי סרטון קיים  •

 תמלול סרטון קיים  •

 תרגום תסריט  •

 עריכה לשונית של תסריט  •

 חיתוך הקריינות למספר רב של קבצים  •

 הוספת מוסיקה לקריינות טלפון  •

 תנאי שירות 

   . ההקלטה   סיום   אחרי   או   מראש   או   נעשה   התשלום  •

 . 60+    שוטף   לתשלום   10%  של   ותוספת   , 30  +   שוטף   לתשלום   5%  של   תוספת   לגבות   מומלץ 

 . כחוק   מ " מע   להוסיף   יש .  מ " מע   כוללים   אינם   המחירים  •
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