
 شرح برآورد هزینه هاي خدمات مربوط به اولین نمایشگاه آنالین صنعت بیمه

 و نحوه محاسبه شرح خدمات عنوان ردیف
مبلغ کل 
 (تومان)

 مجموع
 (تومان)

 سایت 1

 UX 60,000,000و  UIطراحی گرافیکی و اجراي 

1,035,000,000 

 backend 75,000,000طراحی و اجراي 
هاي  featureگرافیکی _و اجراي فنی  APIخرید 

 تومان 60,000,000فیچر* 5. متنوع سایت
300,000,000 

 200,000,000 تهیه زیرساخت هاي فنی استریم ویدئو 

 200,000,000 تومان 40,000,000روز * 5 پشتیبانی از سایت 
 host       200,000,000تهیه و اجاره سرور،پهناي باند،  

2 
فراهم کردن زیر ساخت 

 الزم

 200,000,000 کابل کشی

700,000,000 
 200,000,000 (فیبر نوري) فراهم کردن پهناي باند اینترنت اصلی

 backup 100,000,000اینترنت 
 200,000,000    زیرساخت و تجهیزات  الزم از سوله تا سایت 

 طراحی و اجراي استدیو 3

 1,080,000,000 میلیون تومان 30 *برنزيدیو نقره اي و واست 36

2,230,000,000 

 300,000,000 میلیون تومان 50 *دیو طالییواست 6

 100,000,000  دیو الماسواست 1
 100,000,000 دیو بیمه الیوواست 1

 300,000,000 تومان 60,000هر متر مربع  *متر 5000 کف سازي سوله
هر متر  *متر مربع 500 هاي سولهطراحی و اجراي دیواره 

 تومان 700,000مربع 
350,000,000 

 ستاد برگزاري 4

 100,000,000 دبیرخانه اجرایی

1,168,000,000 

 88,000,000 تومان 400,000*روز 5*  دیوواست 44پشتیبانی از 
 3*  تنظیم جلسات شرکت هاي بیمه

  تومان 500,000نفر*20روز*
30,000,000 

 40,000,000  تدارکات
 50,000,000 تومان 50,000روز* 5سرویس* 2نفر* 100. حمل و نقل

 20,000,000 تشریفات و پذیرش

روز یک  5نفر براي  250براي  پذیرایی وعده غذایی
 تومان 40,000وعده 

50,000,000 

روز یک میان وعده  5نفر براي  250براي   میان وعده
 تومان 20,000

25,000,000 

 40,000,000 روابط عمومی و اطالع رسانی
 200,000,000 نمایشگاهی تبلیغات

 50,000,000 روز 5نفر * یک میلیون تومان* 10 مرکز تماس
 25,000,000 روز 5تومان* 500,000نفر*  10 حراست و نگهبانی

 300,000,000 آماده سازي و تجهیز سوله دوم



    

  
 80,000,000 آماده سازي کتاب نمایشگاه

 70,000,000  آماده سازي ویژه نامه نمایشگاه 

 تولید 5

  *دیوواست 44براي  تجهیزات تصویراجاره و خرید 
 تومان 3,000,000

132,000,000 

1,342,800,000 

* روز  10نور* 3*دیوواست 44تجهیزات نور مورد نیاز 
 تومان 110,000

145,200,000 

 90,000* روز 10 *دیو وستا 44صدا مورد نیاز تجهیزات 
 تومان

39,600,000 

 352,000,000 1,000,000*روز 8 *کارگردان تلویزیونی 44

 84,000,000 700,000*روز 8*فیلمبردار 15

تهیه زیرساخت سخت افزاري و نرم افزاري استریم 
 8,000,000* دیوواست 44 ویدئو

352,000,000 

 5*دیوواست 44نیروي انسانی الزم براي رژي نفر  60
 تومان 700,000روز*

210,000,000 

نفر مدیران و دستیاران تولید به مدت یک  5
  7,000,000*ماه

35,000,000 

 تحریریه 6

 220,000,000 تومان 5,000,000به مدت یک ماه* سردبیر 44

788,000,000 
 72,000,000 روز  3* تومان 3,000,000 *  مجري 8
روز برنامه سازي حرفه اي  3تیم برنامه سازي براي  8

  40,000,000 *بیمه اي
320,000,000 

 playback *88*2,000,000 176,000,000آماده سازي  

 شو  7

 200,000,000موسیقی پاپ * برندخواننده  5اجراي 
 تومان

1,000,000,000 

2,750,000,000 

 200,000,000 40,000,000ورزشکار*سلبریتی  5
 250,000,000 50,000,000سلبریتی بازیگر* 5

هاي بیمه اي با سلبریتی  استند آپ  5و اجراي طراحی 
 60,000,000ها*

300,000,000 

 200,000,000*شب 5جوایز ویژه برنده هاي مسابقات 
 تومان

1,000,000,000 

 نمایشگاه مجازي 8
VR 360 

 80,000,000 بعدي کلیت مجتمع استودیویی  3طراحی 
 40,000,000*استودیو مستقل 44بعدي   3طراحی  1,840,000,000

 تومان
1,760,000,000 

 اجاره سوله 9
پشتیبانی از  دیو ها و سولهواستسوله اجاره دو سوله (

 برگزارکننده ها و شرکت ها)
1.000.000.000 1.000.000.000 

 12,853,800,000 مجموع
 1.928.070.000 % از کل هزینه ها) 15(  طراحی، مدیریت و اجرا



 14,781,870,000 مجموع کل
 


