מחירון קריינות להדרכות

05-09-2022

קריינות:
מחיר הקריינות נחשב לפי מספר המילים הכולל של כל התסריטים שמתקבלים להקלטה ביום עסקים אחד,
לפי המחירים הבאים .נשלח לך חשבונית בסוף החודש הקלנדרי ,ותשלם לפי התנאי תשלום שתבחר.
מספר מילים

מחיר למילה

כמות לתשלום לפני מע"מ

עד 800

 1.5ש"ח ,מחיר מינימום  900ש"ח

900-1,120

801-1,400

 1.3ש"ח

960-1,680

1,401-2,000

 1.1ש"ח

1,400-2,000

2,001-3,000

 0.90ש"ח

1,800-2,700

3,001-5,000

 0.80ש"ח

2,400-4,000

5,001-10,000

 0.70ש"ח

3,500-7,000

10,001-30,000

 0.60ש"ח

6,000-18,000

30,001-60,000

 0.50ש"ח

15,000-30,000

60,001-100,000

 0.40ש"ח

24,000-40,000

* שינויים המתקבלים להקלטה ביום אחרת מתומחרים לפי אותו קטגורית מחיר כמו ההקלטה המקורית ,עם
מחיר מינימום של  300ש"ח  +מעמ.
* אם הפרוייקט מצריך שירותיהם של מספר קריינים ,יש מחיר מינימום של  600ש"ח  +מעמ לכל קריין.
בנוסף ,שיש תוספת מחיר לניהול הפרוייקט (שכולל שילוב האודיו של כל הקריינים) במחיר  120ש"ח לשעה.
בנוסף ,המחיר מינימום לשינויים תקף לכל קריין שנדרש להקליט שינויים.
חיתוך לקבצים:
מספר קבצים

מחיר לקובץ

1-100

 7ש"ח

 101ומעלה

 5ש"ח

עריכה לשונית טכנית:
עריכה לשונית טכנית עולה  120ש"ח לשעה .שירות זו מוצעת רק לטקסטים שאנו עומדים להקליט.
תזמון קריינות לפי סרטון קיים:
תזמון עולה  1שח למילה ,מחיר מינימום  250שח
זמן אספקה:

קריינות לסרטי הדרכה ולומדות

אתרvoxxers.co.il :

דוא"לinfo@voxxers.co.il :

זמן אספקה תלוי בזמינות של הקריין שנבחר להקליט את הפרויקט .קריין זמין יכול לספק את העבודה לפי
זמנים הבאים:
מספר מילים

זמן אספקה

עד 2,000

 1-3ימי עסקים

2,001-3,000

 2-3ימי עסקים

3,001-5,000

 2-4ימי עסקים

5,001-10,000

 3-5ימי עסקים

10,001-30,000

 5-10ימי עסקים

30,001-60,000

 10-20ימי עסקים

60,001-100,000

 20-35ימי עסקים

תנאי שירות:
מה כלול:

הקלטת הקריינות וכל שירות נלווה שהזמנת

מה לא כלול:

הקלטה מחדש (של כל התסריט או חלקים בודדים) עקב שינויים לתסריט ,הוראות ,או
אינטונציה (לדוגמא אם ביקשת טון פורמלי בקצב איטי ואחר כך מחליט שעדיף טון "קליל"
ומהיר) תעלה תשלום נוסף .סבב של שינויים* כאלו עולים אותו מחיר למילה שרשום
למעלה עם מחיר מינימום של  300שח  +מעמ .לכן אנו שולחים לך דוגמת קול מתוך
התסריט שלך לאישור הטון והקצב לפני ההקלטה.
* "סבב של שינויים" זה השינויים שמתקבלים להקלטה ביום עסקים אחד (כלומר לא פרוס
על פני ימים) .כאשר שינויים מתקבלים להקלטה בימים שונים ,הם נחשבים לסבבים שונים.
* יש לשלוח סבב של שינויים תוך  10ימי עסקים מהיום בו נמסר הקריינות .שינויים
שמתקבלים אחרי  10ימי עסקים יחשבו לעבודה חדשה.

שים לב:

•
•
•
•
•
•

התשלום אינו מותנה בשימוש/התקנת קבצי הקריינות.
ניתן להשתמש בקריינות למטרה שלשמה הוסכם בלבד.
הצעת המחיר בתוקף ל 30-יום בלבד מיום קבלתו והמחירים אינם כוללים מע"מ.
הספק רשאי לשנות מידי פעם תעריפים ויש להתעדכן לפני ביצוע ההזמנה בפועל.
שירות לקוחות טלפונית יינתן בימי א' – ה' בין השעות .15:30 – 9:00
הספק עובד בהתאם להנחיות המפורטות בתקנון של ארגון הקריינים בישראל .התקנון
מיועד להגן על זכויותם וטובתם של הספק והלקוח .ניתן ומומלץ לעיין בתקנון כאן:
http://ivo.org.il/he/documents-heb.htm
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