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فرم قرارداد عکسبرداری و ویرایش کاال
تعاریف اصطالحات موجود در قرار داد :
مدیر فروشگاه  :شخصی حقیقی یا حقوقی که در این قرار داد  ،طرف قرار داد با شهر مدل می باشد.
کارشناس سایت  :سایت های معتبر فروشگاهی که مارکت پلیس می باشند و برای محصوالت تامین کننده دارند
برای بررسی کیفیت تصاویر و محتوای هر محصول از کارشناس مخصوص این امر استفاده می نمایند .کارشناس
محترم پس از بررسی کیفیت تصاویر و محتوای محصول جواز الزم برای ثبت محصول را صادر می نماید.
ویرایش  :ویرایش شامل دوربری و اعمال استاندارد های تعیین شده در تصاویر می باشد.
بررسی مجدد محصول  :اگر عکسی توسط کارشناس سایت مورد تایید قرار نگرفت برای ثبت محصول نیاز به
بررسی مجدد برای عکس برداری ،ویرایش محصول و یا تعیین محتوا وجود دارد.
تعهدات شهر مدل
 -1شهر مدل وظیفه دارد حداکثر  48ساعت پس از دریافت اطالعات تماس مدیر فروشگاه ( آدرس و شماره
تلفن )  ،به آدرس مشخص شده عکاس ارسال نماید.
 -2عکاس شهر مدل می تواند برای ارزیابی نور و امکانات محل تعیین شده یک مرتبه با کسب اجازه از مدیر
فروشگاه از محصوالت و محیط فروشگاه  ،کارگاه  ،انبار یا شرکت محل عکسبرداری بازدید داشته باشد.
 -3عکس برداری از محصوالت در محلی که توسط مدیر فروشگاه طرف قرار داد شهر مدل تعیین شده است
انجام خواهد شد و عکاس محترم حق خارج کردن کاالیی را از فروشگاه ندارد.
 -4عکاس شهر مدل پس از عکسبرداری از محصوالت وطیفه دارد تمامی عکسها را ویرایش نماید  .در صورتی که
عکسی نیاز به بررسی مجدد داشت عکاس شهر مدل وظیفه دارد مجددا برای ویرایش یا عکسبرداری از کاالی
مورد نظر اقدامات الزم را تا تایید نهایی کارشناس سایت انجام دهد.
-5عکاس محترم شهر دل به هیچ عنوان حق دریافت وجه نقد از مدیر فروشگاه را ندارد.
 -6حداکثر  72ساعت پس از پرداخت کامل هزینه ی عکسبرداری توسط مدیر فروشگاه  ،عکاس شهر مدل ظیفه
دارد عکسها را ویرایش و برای مدیر فروشگاه ارسال نماید.
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 -7عکاس شهر مدل بسته به تشخیص خود برای هر محصول می تواند بین یک تا شش عکس از هر مدل
بگیرد.
تعهدات مدیر فروشگاه
 -1مدیر فروشگاه محترم یا نماینده ی وظیفه دارد در ساعت مقرر در محل تعیین شده حضور داشته باشد.
 -2قبل از ورود عکاس به محل تمامی مدلها انتخاب شده باشد و کاالهای انتخابی در محل برای عکسبرداری
موجود باشند.
 -3مدیر فروشگاه باید برای دریافت عکسها از عکاس شهر مدل  ،مبلغ محاسبه شده را در لینک پرداخت
فروشندگان پرداخت نماید تمامی پرداخت ها باید از طریق درگاههای مجاز شهر مدل صورت پذیرد.
تعرفه ها
 -1عکسبرداری از محصوالت با ابعاد کوچکتر از  60در  60در  60به ازای هر مدل  3000تومان ( هر مدل
حداکثر از  6وجه )
 -2عکسبرداری از محصوالت با ابعاد کوچکتر از  60در  60در  60به ازای هر مدل  2500تومان برای کاالهای
ساخت ایران با برچسب ساخت ایران ( هر مدل حداکثر از  6وجه )
 -3عکسبرداری از محصوالت باالی  60در  60در  60هر مدل  15000تومان ( هر مدل حداکثر از  6وجه )
نکتهی بسیار مهم  :هزینه ی عکسبرداری از کاالهای سنگین صنعتی همچون یخچال و حساس شکستنی
همچون آیینه و شمع دان در محل و با حداقل قیمت ممکن پیشنهاد داده خواهد شد و در صورت تایید طرفین
قرار داد منعقد خواهد شد.
 -4هزینه دوربری و ویرایش هر عکس  1200تومان می باشد.
 -5هزینه ایاب ذهاب بر عهده ی مدیر فروشگاه می باشد.
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اینجانب  .................................. ..........................مدیر فروشگاه  /شرکت  /تولیدی................................................................ /
تمامی موارد فوق را مطالعه نموده و می پذیرم.
تعداد محصوالت ........................... :
صنف .............................................................................:

آدرس مدیر فروشگاه :
............................................................................... .............................................................................................................................
............................................... ............................................................................................................................. ................................
........................................................................................................................ ....................................................................................
شماره تماس مدیر فروشگاه .......................................................................................................... :

امضاء مدیر فروشگاه :

امضاء عکاس شهر مدل :
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