
 
 

uzicwiseM –  5102מחירון יולי 
 AG Soundtraxלא כולל יצירות של 

 
  - טלויזיה
 שימושה רישיון תנאי על פי -יקט אחד יצירה אחת לעונה אחת בפרושימוש ב

 ש״ח 011           - טלויזיה בתכניתשימוש רגיל לשיון יר 

 רשיון לשימוש - ALL MEDIA ש״ח 011          - טלויזיה תבתכני  
 
 על פי תנאי רישיון השימוש - אחת עונה /פרוייקטב ביצירותשימוש בלתי מוגבל  - שיון שמיכהיר

 ש"ח 081                      - פרקים הגבלת בלילעונה  - טלויזיה תסדרב רגיל לשימוש שמיכה שיוןיר 

 לשימוש שמיכה שיוןיר  ALL MEDIAש"ח 0811                        - פרקים 5 עד - טלויזיה תסדרב 

 לשימוש שמיכה שיוןיר  ALL MEDIAש"ח 0111    - פרקים הגבלת בלילעונה  - טלויזיה תסדרב 
 

 )פתיח, סגיר, מעברונים, פרומו, אות ערוץ( אריזה גרפית -טלויזיה 
 שימושהרישיון  תנאי על פי - אחת עונה פרוייקט/בשימוש ביצירה אחת 

  ש״ח 011                                    - תיגרפ האריז -רישיון לשימוש רגיל  

 רישיון לשימוש - ALL MEDIA ש״ח 0111                                                            - תיגרפ האריז  
 

  - + פסטיבלים קולנוע ודוקומנטרי - סרטים
 שימושהרישיון  תנאי על פי -יקט אחד יצירה אחת בפרוב שימוש

  רישיון לשימוש- ALL MEDIA  חש 0111                      - קולנוע/ דוקומנטרי בסרט" 
 על פי תנאי רישיון השימוש -בפרויקט אחד  ביצירותשימוש בלתי מוגבל  - שיון שמיכהיר

 שימושל שמיכה שיוןיר - ALL MEDIA ש"ח 0111                             -קולנוע/ דוקומנטרי  בסרט 
 

 - ומולטימדיה תדמית

 ש״ח 011               - יה שלא לשימוש מסחרי פרזנטצ/ תדמית בסרט ביצירה אחת שימושרישיון ל 

 ש"ח 011            - פרויקטים בלבד 5ב  יצירות 5שימוש ב  -סרטי תדמית שימוש בל רישיון שמיכה 
 

  - פרסום

 ש"ח 0111                 -קמפיין אחד בישראל בלבד לשימוש ב - תלפרסומ שימושרישיון ל 
 

 - סטודנטים
 שימושהרישיון  תנאי על פי -יקט אחד שימוש ביצירה אחת בפרו

 ש״ח 00          - מוגבל לפרוייקט אחד - ט סטודנטים שאינו מסחריבסר רישיון לשימוש 

 ש"ח 088 – לא מוגבל בכמות הפרוייקטים – יצירות 5שימוש ב  - רישיון שמיכה לסטודנטים 
 

  - שירותים נוספים
 ש"ח 051                 -מחיר לשעת עבודה  –( הלקוח איפיון לפי היצירה שינוי) - מוזיקלית עריכה  

 גם באישרור ועבודה מול  כרוךאו ש בלבד יקט, יצירות מהספריהתלוי בהיקף הפרו - מוזיקלי יעוץ
  (וכו האגודות

 
 
 



 
 ללא רישיון שמיכה - AG Soundtraxמחירון 

 שימושהרישיון  תנאי על פי -יקט אחד לשימוש ביצירה אחת בפרו מחיר
 

 

 ש״ח  150        - ואירועים פרזנטציות ,תדמית בסרטי שימוש 

 ש״ח 500   רגיל שימוש רשיון  - (ערוץ אות ,פרומו ,מעברון ,סגיר ,פתיח) - גרפית אריזה  

 ( ערוץ אות ,פרומו ,מעברון ,סגיר ,פתיח) – גרפית אריזה- ALL MEDIA -   500 ש״ח  

 ש״ח 200       רגיל שימוש רשיון - טלויזיה בתכנית שימוש 

 טלויזיה בתכנית שימוש - - ALL MEDIA        500ש״ח  

 ש״ח 350     - רגיל שימוש רשיון - (קולנוע /טלויזיה (עלילתי בסרט שימוש  

 ( קולנוע /טלויזיה) עלילתי בסרט שימושALL MEDIA -     500 ש״ח  

 ש״ח 400      רגיל שימוש רשיון - דוקומנטרי בסרט שימוש  

 דוקומנטרי בסרט שימוש - -  ALL MEDIA        500ש״ח 

 ש״ח 150      -ת פרסומ שאינו ויראלי סרטון - בלמולטימדיה שימוש  

 ח"ש 250      אינטרנט לאתר מוזיקה -  במולטימדיה שימוש 

 מחיר לקבלת קשר יצירת          - בקולנוע או/ו בטלויזיה לפרסומות שימוש 

 ח"ש  150                -לפי שעת עבודה  – (הלקוח איפיון לפי היצירה שינוי) - מוזיקלית עריכה 

 
 
 

 : תנאים
 בלבד VODרשיון שימוש רגיל כולל: טלויזיה, אינטרנט, סלולר, 

 . כולל : כל שאר המדיות הקיימות ALL MEDIAרשיון שימוש 
 (מקבל מאיתנו אישור החרגה – All Media ברישיון חייב בדיווח לאקום )כשהשידור הואכל שימוש ביצירות 

 רשיון שמיכה לשימוש בספריה מוגבל לפרויקט אחד ו/או לעונה אחת ותקף לשנה
 בטריטוריה הגבלה אין

 ללקוח אין בלעדיות על יצירה
 אינם כוללים רשיון שכפול מאקוםהמחירים 

 המחירים אינם כוללים מע"מ
 חתום עם פירוט היצירות השימוש ביצירות מותנה בקבלת רשיון שימוש

 


