چک لیست عمومی آماده سازی محیط
بهتر آن است کارفرمایان گرامی قبل از ارسال تیم عکاسی به محل پروژه  ،با توجه به نوع شغل  ،شرایط و محیط کاری  ،نکات اولیه را جهت سهولت و باالبرنن
کیفیت پروژه رعایت فرمایند  .نر زیر به تعدانی از این موارن اشاره گرنیده است.



نظافت کامل محیط ( نظافت تمام آیتم های موجون نرون محیط  ،گرنگیری  ،نظافت کف محیط ) .... ،



ستاپ کامل میزها  ،محیط و مرتب سازی واحدهای اجرایی ( بار  ،آشپزخانه و  ( ) ...مربوط به رستورانها )



نظافت کلیه ماشین آالت و نستگاهها و سالنهایی که میبایست نر تصویر حضور ناشته باشند



معرفی پرسنل همراه با تیم عکسبرناری با ناشتن تمامی اختیارات الزم از جانب کارفرما



همکاری و توجیه کلیه پرسنل اناری و تولید مورن تایید کارفرما با تیم عکاسی نر تمام مدت پروژه عکسبرناری



نظافت پرسنل اعم از پوشش و آرایش ظاهری اعم از اصالح موها و ریشها و ناخن ها برای آقایان و آراستگی ظاهری خانمها ( عکسبرناری همراه با اپراتور یا
پرسنل )



مهیا کرنن فضای مناسب و امن جهت استقرار تجهیزات عکاسی و تیم عکسبرناری



تهیه لباس کار و ماسک و یا کاله و کفش ایمنی جهت امنیت تیم عکاسی نر کارخانجات و محیط های پر خطر



تخلیه کلیه لوازم اضافه از سالن های تولید و اطراف نستگاهها



هماهنگی و آموزش با اپراتورهای مانکن ( نر صورت استفانه از مانکنهای ورزیده برای سالنهای تولید و نستگاهها )



ترمیم رنگ پریدگیهای نستگاهها ( نر صورت سهولت ) و منبع های آب  ،موان سوختی و...



انجام نکور تمامی محیط عکسبرناری اعم از چیدمان مجسمه ،گل و گلدان وتمامی لوازم نکوراتیو



پاکسازی محیط های کاری از موارن اضافه ( کاغذهای راهنما  ،تگ های یان آوری نر محیط و میزها  ،تخلیه کلیه ظروف زباله  ،تعویض المپهای سوخته محیط
و ) ...



مهیا کرنن موان اولیه برای عکس های نکوراتیو ( مربوط به رستورانها )



مهیا کرنن تمامی اقالم نکوری  ،محصوالت تولیدی و یا موان اولیه مناسب  ،برای استفانه نر سالنهای تولید و یا عکسهای استونیویی توسط کارفرما



هماهنگی با جرثقیل های بلند همراه با سبد ایمن جهت عکاسی هوایی از سالن های تولید و فضای کلی کارخانه ( نر صورت نیاز مشتری )



هماهنگی و توجیه پرسنل و راننده ماشین لیفتراک نر طول پروژه جهت عکاسی از ارتفاع سالنهای تولید ( نر صورت نیاز به عکاسی از ارتفاع های غیر معمول )



هماهنگی و شستشوی کامل ماشینهای بارگیری جهت عکسهای تبلیغاتی هنگام بارگیری ( به نسبت صنعت کارفرما )



ستاپ کامل میزها  ،محیط و مرتب سازی واحدهای اجرایی ( بار  ،آشپزخانه و  ( ) ...مربوط به رستورانها )

توضیحاتی در خصوص شرایط کاری تیم عکاسی


نر پروژه های روزانه مدت زمان عکسبرناری  8ساعت کاری بونه و ساعات اضافه جداگانه محاسبه می گرنند



نر پروژه های روزانه مسئولیت زمان هدر رفته به نلیل آمانه نبونن محیط  ،نستگاه ها  ،پرسنل  ،آیتم های مورن عکسبرناری و  ....بر عهده کارفرما می باشد



نرصورت نرخواست مشتری نسبت به انجام و تحویل پروژه بصورت فورس ماژور  %03به هزینه نهایی فاکتور افزونه خواهد شد



هزینه ایاب ذهاب و خورن و خوراک و اسکان گروه نر تمام طول پروژه به عهده کارفرما میباشد



مشکالت احتمالی نر نوع چیدمان  ،محصول  ،محیط و  ...که از طرف کارفرما صورت پذیرن این مجموعه هیچ مسئولتی نر قبال آن نخوان ناشت و
عکسبرناری مجدن شامل کلیه هزینه های اولیه خواهد بون



پروژه هایی که نر صورت عدم هماهنگی کارفرما و آمانه نبونن محصول و یا محیط نر زمان اعالمی کنسل گرنند  ،هزینه کنسلی به مبلغ  003330333ریال به
عهده کارفرما خواهد بون و نر انتهای سفارش محاسبه خواهد گرنید

