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Médiagyártási költség

Forgatás Vágott anyag 1 napos forgatás 
és utómunkája

2 napos forgatás 
és utómunkája

Megjegyzés

c 1 operatőr, 1 kamera 10 perc
24 perc

150.000 Ft + ÁFA

190.000 Ft + ÁFA

240.000 Ft + ÁFA

290.000 Ft + ÁFA

c 2 operatőr, 2 kamera 10 perc
24 perc

240.000 Ft + ÁFA

300.000 Ft + ÁFA

420.000 Ft + ÁFA

510.000 Ft + ÁFA

c 2 operatőr, 2 kamera, drón 10 perc
24 perc

280.000 Ft + ÁFA

340.000 Ft + ÁFA

500.000 Ft + ÁFA

590.000 Ft + ÁFA

c 3 operatőr, 3 kamera, drón,
szerkesztő-riporter

10 perc
24 perc

380.000 Ft + ÁFA

420.000 Ft + ÁFA

680.000 Ft + ÁFA

740.000 Ft + ÁFA

A gyártás költségei tartalmazzák

• a megjelölt létszámú stáb és technikai felszerelés rendelkezésre állását a forgatás napján, legfeljebb 12 óra időtartamban
• vágókép-készítést a nap folyamán több alkalommal
• teljes digitális utómunkát tartalmi és zenei szerkesztéssel, vágással
• az esemény logójának elhelyezését, megszólalók névinzertjének elhelyezését
• a vágott anyagot televíziós, magas minőségű teljes képernyős, illetve webre/mobilra optimalizált formátumban

A gyártás költségei nem tartalmazzák

• a Budapest és a forgatási helyszín közötti útdíjat, amely 70 Ft/minden megtett kilométer/autó
• folyamatos közvetítést az eseményről és/vagy televíziós közvetítésre alkalmas helyszíni vágást (közvetítőkocsi, technikus, képvágó)
• speciális kameratechnika (víz alatti, akciókamera, krán, egyéb) használatát
• speciális utómunka-igényt (infografika, animáció, feliratozás, grafika konformálás)
• nyelvi fordítások, illetve narráció költségeit
• harmadik fél által létrehozott anyagok feldolgozását, illetve jogdíját
• meghívott szereplők honoráriumát
• televíziós sugárzás díját

Fontos tudnivalók

1 napos forgatáson legfeljebb 12 órányi forgatás értendő. Ezt meghaladó időtartamot igénylő forgatás egyedi megállapodás alapján. A 
megjelöltnél rövidebb vagy hosszabb időtartamú összefoglaló készítése egyedi megállapodás szerint. A forgatott muszter nem kerül átadásra. A 
drónt tartalmazó csomagok esetén fontos tudnivaló, hogy a drón repülésre alkalmatlan időjárási körülmények között nem fog tudni felszállni.

A megrendelés és átadás menete

Megrendelés esetén az eseményt megelőzően legalább 72 órával 40 % foglaló megfizetése szükséges jóváírt banki átutalás vagy készpénz 
formájában, számla ellenében. Az utómunka átfutási ideje a választott csomag munkaigényétől függően 3-10 munkanap. Átadásnak minősül az 
elkészült vágott preview anyag zárt videomegosztó linken történő eljuttatása a Megrendelőhöz. Megrendelő 3 napon belül jelezheti esetleges 
módosítási kéréseit, ellenkező esetben az anyag jóváhagyottnak minősül. Ekkor Gyártó jogosulttá válik a hátralékra, és egyúttal köteles a 
hátralékszámla Megrendelő által történt pénzügyi teljesítését követően haladéktalanul (de legfeljebb 12 órán belül) megküldeni a vágott anyag 
tömörítetlen, teljes képernyős változatát Megrendelő számára.

Fenti gyártási költségtábla 2019. január 1-től van érvényben.

Kapcsolatfelvétel és megrendelés:
Solti Krisztián ügyvezető igazgató
+36 (70) 9457676 • soso@soso.hu


