Studio nagrań i reklamy dźwiękowej
“Studio MM” - Cennik

Rodzaj reklamy

Cena

reklama prosta (1 projekt scenariusza, 1 lektor, bez podkładu muzycznego - czas do 30 sekund)

75 zł

reklama scenka (2 projekty scenariusza, 1 lektor, podkład muzyczny,
efekty - czas do 30 sekund)

150 zł

reklama śpiewana, zaśpiew reklamowy, śpiewane logo firmy

od 300 zł

audycja reklamowa

30 zł za minutę po
montażu, bez podkładu
muzycznego

muzyka do filmu reklamowego, udźwiękowienie strony internetowej -

cena uzależniona od
długości dźwięku
i stopnia trudności przy
jego realizacji.

komunikat reklamowy (scenariusz od klienta, 1 lektor, bez podkładu
muzycznego - czas do 30 sekund)

50 zł

Informacje dodatkowe:
Każdy dodatkowy lektor - 50 zł.
Wokalista/wokalistka - od 100 zł .
Naniesienie zmian w gotowej reklamie (zmiana adresu, produktu, telefonu itp. w reklamie
wyprodukowanej przez Studio Nagrań Muzyczna Manufaktura) - 50 zł.
Naniesienie zmian w gotowej reklamie (zmiana adresu, produktu, telefonu itp. w reklamie wyprodukowanej przez inne studio - cena do uzgodnienia
Muzyka specjalna, autorska komponowana przez Studio Nagrań Muzyczna Manufaktura
(przeróbki utworów znanych) - cena do uzgodnienia.

Podane stawki dotyczą reklam emitowanych w lokalnych rozgłośniach radiowych.
Przy produkcji reklam do stacji ogólnopolskich, sieci lub udźwiękowienia reklamy
telewizyjnej - cena do uzgodnienia.

Prawa autorskie do emisji wielokrotnej w stacji radiowej WLICZONE W KOSZT PRODUKCJI
REKLAMY!

Studio nagrań i reklamy dźwiękowej
“Studio MM” - Cennik

Rodzaj nagrania

Cena

Godzina pracy studia wraz z realizatorem (nagranie lub mix) - do
pięciu godzin

30 zł za godzinę

Godzina pracy studia wraz z realizatorem (nagranie lub mix) powyżej pięciu godzin

25 zł za godzinę

Wynajęcie studia na jedną godzinę

35 zł

Mastering piosenki/nagrania instrumentalnego

35 zł za godzinę

Nagranie wyjazdowe do 20 km od Rzeszowa

35 zł za godzinę

Nagranie wyjazdowe do 50 km od Rzeszowa

40 zł za godzine

Nagranie wyjazdowe powyżej 50 km od Rzeszowa

cena ustalana
indywidualnie.

Podkłady muzyczne

Cena

Covery

cena do ustalenia

Muzyka autorska

cena do ustalenia

Instrumentacja gotowego aranżu MIDI

50 zł

Mastering piosenki/nagrania instrumentalnego

35 zł za godzinę

Nauka

Cena

Zajęcia wokalne

45 zł za godzinę
zegarową

Reżyseria dźwięku/domowe studio nagrań

45 zł za godzinę
zegarową.*

Instrumentacja gotowego aranżu MIDI

50 zł
*UWAGA dla grupy
trzyosobowej godzina
zajęć - tylko 60 zł! (20 zł od
osoby)

