
בס"ד
הסכם עבודה  ותנאים כללים להפקת סרטוני וידאו / אנימציה קבוצת ליקול / סמרטפוש.

שניות60עדבאורךשיווקי,-שיווקיאנימציה\וידאוסרטוןהפקת
. תחול תוספת תשלום בגין כל שניה נוספת המחושבת באופן יחסי למחיר הפרויקט.

שלבהנפשהבנויהסרטיוטיוב,בערוץכדוגמאות'סמארפוש'ליקול'/'קבוצתסגנון-אנימציה-א.השיטה.2
איורים הקיימים ב סטוק' נגיש ( בהתאם לשקול העורך במטרה לחזק בצורה ויזואלית את המסר

שמקריין הקריין  ).
מחומרים של הלקוח בתוספת חומרים נוספיםהינו סרטון ללא אנימציה ערוךב. סרטון וידאו שיווקי -

'מסטוקים'  בתוספת כותרות , לוגו וגרפיקה בסיסית.
הסרטון מלווה בקריינות מקצועית מוזיקת רקע ומסתיים עם שקף ליצירת קשר.

.בנפרד)(ישלחבריףמילוי.שלבים:3
הכנת תסריט ( טקסט לקריין )

תסריטאישורמיוםעסקיםימי7תוך-תסופקגברקול-מקצועיבאולפןהקריינותהקלטת
שליחה לאישור הלקוח - קריינות( הקריטריון לקריינות תקינה - מקוריין ללא שגיאות וטעויות הגייה בהתאם

350מ-החלהקרייןלמחירבהתאםתשלוםבתוספתמתבצעתנוספתקריינות.המאושרהמקורילטקסט
ש"ח)

אישור דמויות
שה'סטוריבורד'בתאיקריינותאישורמיוםעסקיםימי30תוך-המאושרלתסריטבהתאםהסרטעריכת

הדמויות העיקריות כבר מאושרות או האחרון מביניהם.
תסריטכתיבתכוללהמחיר.עלויות:4

קריינות מקצועית. עריכת וידאו \אנימציה , עד סבב תיקונים אחד שניתן לשלוח בצורה מרוכזת במייל כולל
הסבר מדויק לפי שניות ומספור של כל בקשה מה צריך לתקן.

:עבורמקדמהאחוז50עדאובנקאית\העברהביטאוב.אתשלומים4עדמראשתשלום:תנאי
אפיון + תסריט + הכנת טקסט

:עבורעריכהסיוםאחוז:50לקריין
קריינות + עריכה.

להראות דוגמת עבודה או להעביר לצד שלישי.זכותינו לפרסם את היצירה בכל מדיה במטרהזכויות יוצרים:
המזמין יכול להשתמש ביצירה לצרכים עסקיים - פרסום, קידום באינטרנט אך לא יעביר את היצירה לצד

"דיגיטל"מדייתנחשבאינואשראחרמסחריערוץואוTVערוציאחריםעריכהואולפניסטודיולרבות-שלישי
כגון אתר הלקוח, מצגת פנימית או רשתות חברתיות.

האיורים, תמונות,וידאו ודמויות המופיעים בסרטון יכולים להיות בשימוש רק ביצירה נוכחית ולא יכולים לשמש
ביצירות נוספות ללא סיכום. המזמין מסכים שנעשה שימוש לצורך יצירת סרטון וידאו\אנימציה בחומרים

pixabay.comכמו:המבצעעורךאצלעלהיםגישהשישוסטוקיםחינמייםמסטוקים ,videos.pexels.com
, videvo.net , videezy.com , cutestockfootage.com vidsplay.com storyblocks.com ,

elements.envato.com , freepik.comאלו.אתריםשלותקנוןמדיניותבכפוףוהשימיוש

הלקוח מתחייב שכל חומר שהוא שולח ומעביר בכל דרך לקבוצת ליקול או סמרט פוש הינם רכושו הבלעדי
כולל כל זכויות היוצרים של היצירות לרבות לוגו, תמונות, סרטונים, מקטעי וידאו, איורים, הנפשות וכדומה, וכי

כל חבות זכויות יוצרים הינה על אחריותו בלבד!

החברה לא מוותרת על זכויות יוצרים שומרת לעצמה זכות לפרסם סרטון בכל אפיק דיגיטלי לצורך פרסום
הגרסאות של תסריטים שהובאו לאישור אך לא אושרו על ידי הלקוח הינם רכוש של חברה ולא ניתן

להשתמש בהם ללא אישור .

במידה והלקוח בחר להפסיק התקשרות באמצע הפרויקט הוא  יחויב בהתאם לשלב בו התבקש להפסיקת את
העבודה באופן יחסי לעלות הסרטון לדוגמא :



הסרטוןמעלות30%ביחוייבתוכןכתיבתבשלב
הסרטוןמעלות60%יחוייבקריינותבשלב
הסרטון.מעלות75%חומריםאיסוף/דמויותהכנתבשלב
הפרויקט.שלמעלות100%יחוייבהנפשה/וידאועריכתבשלב

מאשרמקדמהמתןבהזמנה,בכתבאחרתסוכםאםאלאעבודהלכלמקדמה50%לפחותלהעבירחובה
שקראתי והבנתי את תקנון זה גם אם לא חתמתי עליו, התקנון כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות אך מיועד לשני

המינים באופן שווה.

0527772570למספרבביטמקדמהלהעבירניתן
או

בנק . הפועלים
692סניף

88077חשבון
על שם ליקול הפקות.

שם המזמין…………………….טלפון………………………שם

העסק…………………………….….מס ע.מ /ח.פ ……………………….חתימה………………………


