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Ценовник за производи на Топ 3Дизајн
За сите производи е даден линк со пример како изгледат.
1. Изработка на најразлични кодови за МАПИ
Секоја интерактивна мапа може да се појавува на различен начин као MAP SAT TER
( Мапа, Сателитска мапа, Мапа на терен). Изработуваме код за мапи и за прикажување на
EARTH и се користи кога се прикажуват објекти во 3 димензии.
1.1. Изработка на најразличен код за Мапа со 1 објект со прозорец со опис и линк 20 евра;
- Слика со линк или лого во прозорец + 5 евра - Пример
1.2. Изработка на најразличен код за Мапа со повеќе објекти – за секој нареден објект
- 10 Евра;
- Слика со линк или лого во прозорец + 5 евра - Пример
1.3. Изработка на најразличен код за Мапа за одбележување на терен - 30 евра
- Слика со линк или лого во прозорец + 5 евра
- Пример
1.4. Изработка на најразличен код за Комбинирана Мапа со MAP SAT TER и EARTH 100 евра
Преку неа може од веб страницата објектот да се гледа во 3Д без корисникот да ја има
инсталирано програмата Google Earth.
- Пример
-пример:
1.5. Најразлични кодови за прикажување на 3Д објект на веб - 90 евра
- Пример
2. Изработка на ВИРТУЕЛНИ ТУРИ
2.1. Изработка на виртуелна тура за повеќе локации без објекти во 3 димензии – 10евра по
локација
- Пример
2.2. Изработка на Виртуелна тура за објект во 3 димензии
– 40 евра по објект со поглед од 4 страни
2.3. Изработка на Виртуелна тура со код за веб страна на клиентот
– 120 евра по објект со поглед од 4 страни - Пример
2.4 Изработка на Виртуелна тура за објекти во 3 димензии на повеќе локации со код за
веб страна на клиентот - 60 евра по објект
- Пример
2.5. Изработка на Виртуелна тира за објекти во 3 димензии со ротирање на објектите на
повеќе локации со код за веб сајтот на клиентот – 80 евра по објект - Пример
3. Изработка на ОБЈЕКТИ ВО 3 ДИМЕНЗИИ и нивно поставување на Google Earth
Цена за изработка на објекти во 3 димензии и нивно поставување на Google Еarth
изнесува - 9 евра по работен час
Бројот на работни часови зависи од повеќе фактори но ќе ги наведеме најбитните и тоа од:
- прецизноста во изработка на детали на објектот
- архитектурата и сложеноста на објектот
- големината на објектот
- местоположба и теренот на кој се наоѓа објектот
- достапноста и пристапот на објектот
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- подлогата која е определена од Google Еarth
Бројот на работни часови за изработка на секој објект се одредува откако наша екипа ќе го
сними објектот или е возможно врз база на фотографии снимени од барем 3 страни на кои се
гледа целиот објект.
Како ориентација што значат цените за објектите кои ги имаме изработено тие се движат
од 300 евра до 1.800 евра.
- примери за изработени објекти во 3 димензии може да се погледнат на нашиот веб сајт:
http://top3d.eu
Постои можност за визуелизација и прикажување на објекти кои се во градба или се
планира нивна изградба во 3 димензии на вебсајт.
4. Изработка на ВИДЕО ПРЕЗЕНТАЦИИ
Цената на изработка на видео презентации за веќе изработени објекти во 3 димензии
изнесува - 9 евра по работен час
Бројот на работни часови зависи од.
- Каков вид на презентација е потребно за: CD, DVD, flash memory или
да бидат подготвени за поставување на веб страница за онлајн презентација
- Каков формат .avi, wma, .flv, .gif и каква е големината на фајлот
За ориентација изработка на видео фајл за веб страница како што е објектот што се врти на
почетната страна на нашиот веб сајт кошта 60 евра.
Kога се договара нарачка на повеќе производи може да се договори рабат ( попуст )
на редовниот ценовник или бесплатно да се добијат некои производи.
Топ Дизајн дооел Кочани
Тодор Пановски, директор
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