
 

                                 

Casting Call for Satellite Channel Commercial 
 
Filming Dates: July 15-16 or July 22-23 
Location: Los Angeles, California 
Language: Farsi 
 

● A FEMALE and a MALE, Age: 30s and older, preferably 40s and older. 
 
Commercial Description 
This commercial will advertise the easy usability of the Toosheh satellite tv channel and the 
educative benefits that comes by viewing its content.  
Toosheh is a Persian satellite television channel in Iran that advocates internet freedom and 
education for all. It is a project of NetFreedom Pioneers, a non-profit organization based in Los 
Angeles. To learn more about Toosheh, please visit its website at toosheh.org.  
 
To Be Considered 
To be considered for this role, please write an email to Shahrooz at 
contact@roozproduction.com. In the email, please describe your interest and attach a photo of 
yourself. You may also contact Shahrooz by phone at 619.884.1908.  
 

 آگهی کانال ماهواره ای توشه برای بازی در ویدیوی تبلیغاتی / آموزشی
 

  زمان فیلمبردای: ١۵ و ١۶ جوالی یا ٢٢ و ٢٣ جوالی
 مکان فیلمبرداری: لس آنجلس، کالیفرنیا

 زبان فیلم: فارسی
 

 یک زن و یک مرد، سن: ٣٠ سال به باال، ترجیحا ۴٠ سال به باال●
 

 توضیحات آگهی:
 ساخت ویدیوی تبلیغاتی مورد نظر به منظور آگاهی رساندن به کاربران در ایران است تا بتوانند از سرویس توشه مطلع شده و روش

 استفاده از آن را یاد بگیرند و از محتوای ارسالی کانال توشه استفاده کنند.
 سازمان پیشگامان اینترنت آزاد که در زمینه مبارزه با سانسور اینترنت فعالیت می کند، بیش از یک سال است سرویسی ماهواره ای به

 نام توشه را راه اندازی کرده است.  درحالی که دو موضوع دسترسی و همچنین فیلترینگ اینترنت در ایران دو چالش مهم کاربران
 ایرانی محسوب می شوند، کانال توشه فن اوری جدیدی در ایران برای اولین بار در دسترس کاربران ایرانی گذاشتیم که دارندگان دستگاه
 گیرنده شبکه های ماهواره ای تنها با وصل کردن یک حافظه فلش به گیرنده خود، می  توانند چندین گیگابایت اطالعات را شامل صفحات 

 اینترنتی، عکس، ویدیو و نرم افزار به طور رایگان دریافت کنند.
 

 نحوه درخواست:
 لطفا درخواست خود را برای بازی در این ویدیوی تبلیغاتی به مجری پروژه «شهروز» از طریق ایمیل

 contact@roozproduction.com ارسال کنید و عکسی از خودتان را به ایمیل مورد نظر ضمیمه کنید. همچنین می توانید با
 شهروز از طریق شماره تماس 619.884.1908 ارتباط بگیرید.
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