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هـذه الخـدمـة بـبساطـة هـي إنـتاج فـيديـوهـات دعـائـية 
قـصيرة مـالئـمة للنشـر فـي الشـبكات اإلجـتماعـية ، 
وقــمنا بــنمذجــة الــعمل بــناء عــلى أحــدث دراســات 

قوقل ويوتيوب في محتوى الفيديو الدعائي . 

الن تــسويــق الــمحتوى بــالــفيديــو يــعتبر األفــضل 
لـلتسويـق وإيـصال الـرسـالـة فـي 2017 تـصدر مـحتوى 
الـفيديـو نسـبة %74 عـلى أقـرانـه مـن الـمحتويـات 

األخرى 

according to mountnow.com

بحلول ٢٠٢٠ سيكون ٨2٪ من 
متصفحي شبكة اإلنترنت يشاهدون 

“ محتوى فيديو



إضـاءة فـيلم هـي مـؤسـسة إعـالمـية مـرخـصة  تـساعـد الشـركـات واالفـراد والـجهات 
الـحكومـية  عـلى اسـتخدام أقـوى أدوات الـتسويـق بـالـمحتوى وهـو خـلق الـفيديـو الـذي 

يحسن من ظهورك في محركات البحث بنتائج بحث أصلية فعالة 

لـم يـعد األمـر مجـرد تـواجـد فـي الـسوشـال مـيديـا بـل إلـى األقـوى فـي الـظهور فـي نـتائـج 
البحث ونشر المحتوى في اإلعالم الجديد 

من نحن ؟



نماذج الفيديو
قمنا بتطوير وتحليل مجموعة نماذج للفيديو

قصة المؤسسشهادة العمالءتفاصيل الخدمة
مدة : دقيقة واحدةمدة : دقيقة واحدةمدة : دقيقة واحدة



تحديد القالب المناسب

خطوات الخدمة

1

أربعة خطوات فريدة ومتقنة

يتم عرض القالب وأمثلة على العميل لالختيار

“ مالئمة للنشر 
والترويج “ 



تحديد المكان والزمان  2
يتم عمل استطالع على موقع التصوير ودراسة 

احتياجاته قبل التصوير

“ إعداد المحتوى 
سهل جدا  “ 



3التصوير
بعد تحضير المحتوى واستعداد المقدم يتم 
التصوير واإلخراج في يوم عمل واحد ، ويتم 
التقيد بنموذج الفيديو

“ نسهل عليك 
الظهور كمحترف “ 



4المونتاج والتحرير
يتم البدء مباشرة في عمليات المونتاج والصوتيات 
ونصوص الجرافيكس في يومين عمل 

“ مدة فيديو 
 مثالية “ 



قـمنا بـتصميم هـذه الخـدمـة وبـاقـاتـها لـضبط تـكالـيف اإلنـتاج وتـخفيضها بـحيث تـكون 
فـي مـتناول الجـميع وبـتكالـيف مـدروسـة وبـدقـة عـالـية جـدا ، نـعم نـنتج بـكامـيرات 

سينمائية فالدقة لدينا رائعة ، سترى بنفسك . 

ولـلتحكم فـي الـتكالـيف نـقدم فـي هـذه الـباقـة خـدمـات إنـتاج الـفيديـو الـقصير  بـساعـات 
محددة و بقوالب محددة . 

في حدود الميزانية



الباقات

One Video Two Videos Three Videos

4,000 7,000 10,000

الخدمات الرئيسية 
 تصوير يوم واحد | مونتاج يومين | موقع تصوير واحد | لقاء واحد

الخدمات االضافية (تكلفة إضافية) 
  4K | تصوير جّوي | تعليق صوتي | موقع تصوير اضافي



تواصل معنا 
info@edhaa.com 
+966553535956 
+966500931561


