هب انم خدا
برآورد قیمت اجرای برنامه های آموزشی

* کمپین ها
به طور میانگین هر ماه  3کمپین -جمعاً 33

کمپین  21×3=33یکسال

هر کمپین  12نیرو

هزینه هر کمپین  :ریال 12×022/222=22/222/222

ریال 63×00/000/000=630/000/000
نام کمپین  :کنترل سرعت
 3برنامه
عدم استفاده از موبایل در رانندگی
 3برنامه
کمپین آگاهی عبور و مرور از تقاطعات
 8برنامه
کمپین رانندگی ایمن
 7برنامه
کمپین هر جا دلم بخواد پارک می کنم
 4برنامه
کمپین بین خطوط برانیم
 3برنامه

* محل های برگزاری براساس نظر کارفرما
*تئاتر خیابانی
بطور میانگین هر ماه  2نمایش ترافیکی  -برنامه در سال  21برنامه  -هر نمایش  0/222/222بر اساس سنوات گذشته
با هدف آموزش مستقیم و میدانی به شهروندان با اجرای هنرمندان
ریال 01×5/000/000=30/000/000
ا -در برنامه های روز پارک  -2یادبود قربانیان  -3هفته پایانی تعطیالت تابستان ( زمان خرید مدارس)
 -4هفته اول مهرماه ( نظم دهی سرویس مدارس)  -5هفته های پایانی سال و خرید عید  - 6تعطیالت نوروز با
هدف آموزش و آگاه سازی مسافران
*روز پارک با هدف ترویج فرهنگ زندگی پیاده در شهر همزمان با اجرای جشنواره از سوی
سازمان سیما و منظر و مناطق 00گانه شهرداری
بطور میانگین هر  1ماه یک روز پارک  3 -برنامه  -هر روز پارک  42/222/222ریال
اطالع رسانی انسداد معابر ؛ برپایی غرفه ؛ برگزاری مسابقه و اهدا جوایز؛ تبلیغات محیطی
ریال 3×40/000/000=140/000/000
*برگزاری جشنواره و مسابقات مختلف همراه با اهدا جوایز به برگزیدگان (پیاده روی -
دوچرخه سواری ،جام قهرمان ترافیک)
هرفصل یک مسابقه  4 -برنامه در سال  -هر برنامه  50/000/000ریال
ریال 4×50/000/000=100/000/000
 -1دوچرخه سواری  -2مسابقه پیامکی  -3پیاده روی  – 4پویش سه شنبه های بدون خودرو  -5پویش بین
خطوط برانیم  -6کمپین خط سفید
* برنامه یادبود قربانیان حوادث ترافیک
با هدف آشنایی مردم با پیامدهای منفی تصادفات و تاثیر آن در زندگی افراد – ایجاد سن – غرفه های

نمایشگاهی – اهدا گل و پرواز کبوتر –خرید شمع و فانوس -اطالع رسانی و تبلیغات محیطی – طراحی و چاپ
عکس و بنر متوفیان حوادث رانندگی – هزینه چاپ آگهی فراخوان ثبت نام خانواده های متوفیان
 140/000/000ریال
*مستند سازی
 استفاده از امکانات و تجهیزات بروز فیلم برداری و عکاسی – تصویربرداری و خروجی با فرمت – hdاستفاده از هلی شات در تصویر برداری – تهیه و تدوین کلیپ های یک دقیقه ای – تهیه و تدوین کلیپ های 5
دقیقه ای از هر برنامه به طور اختصاصی – تهیه و تدوین کلیپ نهایی از تمام پروژه ها – استفاده از دو یا سه
دوربین با امکانات ضبط صدا و مصاحبه در برنامه ها
 100/000/000ریال
*جمع کل :
برآورد کننده :
داوود نوروزی کارشناس آموزش

0/100/000/000ریال
تایید کننده :
نرگس اژدری مسئول آموزش فرهنگ ترافیک

