
Прайс студії звукозапису

"Я-ТАК"
Послуги Звуко-Запису Аудіо-Ролика

Послуга одн/
вим кількість ціна Примічання

Запис Аудіо-Ролика 
( Інформаційний) сек 30 150

1 голос + 50 грн додатковий голос. Входит в пакет 
ротации( кроме городов Рубежное, Лисичанск,  

Мариуполь, автостанции
Запис Аудіо-Ролика 

(Ігровий і Театралізований) сек 30 300 2 голоси + 50 грн додатковий голос

Запис Аудіо-Ролика 
(Вокальний) сек 50 500 1 голос + 100 грн додатковий голос

Запис Аудіо-Ролика 
з 31 секунди сек 1 10 грн 1 голос + ціна по прайсу залежно від ролику

Викуп ролику з правом на 
власність  - 1   + 50% от вартості ролика

Додаткові послуги Звуко-Запису Аудіо-Ролика для клієнтів РАДІО МАКС
Послуга одн/

вим кількість ціна Примічання

Срочность шт 1 100 грн додаткова оплата
Запис Аудіо-Ролика 

з 31 секунди сек 1 10 грн 1 голос + ціна по прайсу залежно від ролику

Стихотворная форма сек 30 100 грн додаткова оплата
Корекція фоновой музики шт 1 50 грн виключно для роликів нашої студії

Зміна початку або кінця ролику сек до 30 100 грн 1 голос + 50 грн додатковий голос
Переделка ролика при изменении 

текста шт 1 50% від попередньої вартості

Послуги сценариста виключно для клієнтів РАДІО МАКС
Послуга одн/

вим кількість ціна Примічання

Перевірка сценарію замовника сек до 60 Безкоштовно Перевірка на наявність помилок та узгодження 
манери виконання запису

Розробка фірмового слогану шт 1 по окремой 
договоренности Залежить від кількості варіантів або складності

Інші Послуги 
Послуга ед/изм кількість ціна Примічання

Відео-озвучування годин 1 1000 грн 1 голос + 500 грн додатковий голос
Запис на автовідповідач хв 1 200 грн 1 голос + 100 грн додатковий голос

Голосове меню розд. 1 150 грн Кожен розділ меню до 1 хв 
(не менш ніж 4 розділу)

 

Оренда студії
(Запис вокалу, інструментальна запис та інше.)

від 0 до 1 години 2 години 3 години 4 години Примічання

300 грн. 500 грн. 750 грн. 1 000 грн. Більш ніж 4 години - узгоджуються окремо!

Знижки для усіх пільгових категорій громадян

Наші контакти:
Студія Звукозапису "Я-ТАК"
м. Торецьк
вул. Маяковського 24 (1 поверх)
тел. 066-617-88-88
тел. 097-688-68-88
E-Mail: Studio@radio-max.net
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2 августа 2018 г.

https://sites.google.com/radio-max.net/reklama/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F?authuser=1

