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الوكالة الصحفية المستقلة بي .تي .أن" تنتمي إلى مجموعة االتصال"بيبول .تي في".
مقرھا بباريس )فرنسا(
تتمتع وكالتنا بخبرة إعالمية تزيد عن  20سنة في ما يتعلق بتغطية االحداث في فرنسا,اوروبا و عواصم اخرى من
العالم.
"ي تي ان" توفر ريبورتاجات حصرية و األفالم الوثائقية لصالح قنوات لتلفزيونية.
 .مع العلم أن فريق التحرير و التقنيين متكون من عرب و فرنسيين يتقنون اللغات العربية ،اإلنجليزية و الفرنسية
العرض التجاري
.أخبار عاجلة حسب الطلب
.تغطية ألھم األحداث مقابل رسوم إضافية
.توفير فرق تقنية ومعدات للتصوير والمونتاج
العرض التقني
.تسليم المواضيع بواسطة نظام " أف.تي.بي") بروتوكول نقل الملفات(  ،أو بواسطة األقمار االصطناعية
يتم تسليم ھذه الربورتجات طبقا للمعايير الدولية ،حيث تكون المقاطع الصوتية مفصولة عن الصورة و مرفقة بـ"
دوب شيت“بثالث لغات العربية ،الفرنسية و اإلنجليزية.
و لتسھيل عملية المونتاج من طرف العمالء توفر شركتنا أفالم مصورة اظافية إذا استقضى األمر
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شبكة بي تي ان
البلدان

المنطقة
أوروبا

إفريقيا
شمال إفريقيا
أمريكا الشمالية
الشرق األوسط
آسيا

فرنسا,اسبانيا ,بريطانيا ,ألمانيا ,تركيا
جمھورية الكونغو ،جمھورية جنوب إفريقيا ،الكونغو ،مدغشقر
بنين  ،جزر ،ساحل العاج ،مالي ،رواندا ،الديمقراطية
موريس،بوتسوانا ,إثيوبيا،السنغال ،بوركينا فأسو ،العابون ،نيجيريا
الطوغو ،جمھورية إفريقيا الوسطى ،كينيا،أوغندا ،زامبيا
.مصر ،ليبيا ،تونس ،الجزائر ،المغرب ،موريتانيا
كندا ،الواليات المتحدة األمريكية
سوريا ،لبنان ،اإلمارات العربية المتحدة
الصين ,كوريا ,سنغافورة

بقية البلدان  :بحسب األسعار
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األ سعار
سعر الوحدة *
من  1إلى 5
مواضيع شھريا

الخدمات

أكثر من  5مواضيع شھريا

تغطية اإلخبارأوإعداد الموضوعات دون مونتاج  04/03دقائق
تسليم المواضيع بواسطة نظام " أف.تي.بي" )بروتوكول نقل
الملفات( **
إجراء المقابالت باللغة الفرنسية ,االنجليزية والعربية حسب الطلب
ترفق المواضيع بالسيناريو و دوب شيت
األشرطة
السعر 980,00
* من خارج فرنسا 15 % +:
**رسوم القمر الصناعي على حساب العميل
كيفية الدفع :الفاتورة الشھرية على أساس االسعار المذكورة اعاله
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720,00

:لالتصال بنا
ارزقي بن مختار
Redaction@people-television.com
+331 4948 6350
+331 4948 6363
+336 2823 0101

:جوال
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