
13.03.18

לכבוד

ניר נובק

טרגט  מרקט 

כ"סהימים/ שעותכמותעלותפירוטנושא

כולל . עיבוד וניצוח פלייבק הללויה, כתיבת, הפקת

(קובי אושרת)70-השתתפות בקליפ ה
₪ 25,00011₪ 25,000

20,000 20,00011₪ ₪ בתים חדשים לשיר הללויה2כתיבת 

7,000 1,40051₪ ₪נגנים הקלטות וצילומים

1,100 1,10011₪ ₪ביטול אולפן נגנים יום חמישי

17,000 17,00011₪ ₪עיבוד שיר עבור דואט גלי עטרי ועדן בן זקן

70,000 70,00011₪ ₪עדן בן זקן

35,000 35,00011₪ ₪גלי עטרי

7,000 7,00011₪ ₪שונות גלי עטרי

10,000 10,00011₪ ₪שונות עדן בן זקן

4,000 4,00011₪ ₪כוריאוגרף עבודה עם הקהל

11,500 11,50011₪ ₪קמפיין פייסבוק לגיוס קהל

35,042 35,04211₪ ₪הסעות הלוך ושוב

3,900 3,90011₪ ₪בניית אתר הרשמה לצילומי הקליפ

2,500 2,50011₪ ₪עמדות רישום לניהול קהל

45,000 45,00011₪ ₪השכרת חלל כולל הגברה - 11האנגר 

6,500 6,50011₪ ₪חיפוי חלל בוילון

1,250 1,25011₪ ₪יני זרוע'השכרת ג

4,800 7588₪ ₪ מאבטחים למהלך האירוע8

10,000 101,0001₪ ₪כיבוד לקהל

2,900 2,90011₪ ₪כיבוד מסיבת עיתונאים ואומנים

6,400 88001₪ ₪צמידי לד בצבע כחול לבן

1,600 1,60011₪ ₪( דגלים1,000כ )דגלוני ישראל 

5,400 5,40011₪ ₪עיצוב וגרפיקה

650 65011₪ ₪ שירונים1000הפקת 

מיתוגים ונראות

ניהול קהל

כיבוד

11/03/18דוח ביצוע הללויה ישראל  

הללויה עיבוד שיר

הללויה אמנים

לוקיישן



5,000 5,00011₪ ₪מעצב תאורה

40,000 40,00011₪ ₪טראסים ומערכת תאורה

8,200 8,20011₪ ₪תוספות תאורה בהתאם למפרט צילום

סטדי צוות , טכנו קרים ,  מצלמות כתף 3צוות צילום הכולל 

 משדרי וידיו אלחוטי ועמדת שליטה5טכני 
₪ 45,00011₪ 45,000

10,000 10,00011₪ ₪בינוי במה עגולה כולל מדרגות וחיפוי

8,000 8,00011₪ ₪כח אדם תפעול מכשירי קשר ועוד:  לוגיסטיקה

1,500 1,50011₪ ₪אישור מהנדס קונסטרוקציהבטיחות 

ביצוע פסקול על ידי התזמורת הסימפונית ירושלים כולל 

שימוש באולם הנרי קראון לצילומים
₪ 25,00011₪ 25,000

20,000 20,00011₪ ₪כתיבת עיבודי תזמורת לשירי פס הקול

17,000 17,00011₪ ₪ניצוח על ביצוע פסקול

750 75011₪ ₪העתקת תוים לשירים לאחר עיבוד

4,000 4,00011₪ ₪ניידת הקלטה ומקליט

600 60011₪ ₪צ"צלם יח

1,500 1,50011₪ ₪'רמקולים וכו, קונפטי,צמידי נייר כחול לבן: שונות כגון

520,092 ₪כ"סה

52,009 ₪עמלת הפקה

572,101 ₪כ כולל עמלה"סה

,בברכה

לי שחר

פס קול זיקוקים

הפקה טכנית

בינוי 

שונות


