راهنمایی ومشاوره رایگان در زمینه امورتبلیغاتی وتلویزیونی
بامجوزرسمی از وزارت فرهنگ وارشاد اسالمی

تماس باما

مارا درسایت

ببینید

021 44027015
021 44075122
09121211569

درباره ما:
حاصل بیست سال تجربه درحوزه رسانه ،ما را به پرتو نوین رساند .اعتماد شما به ماسرمایه ای است که حاصل تجربیات گوناگونی درحوزه
های رسانه ای همچون تلویزیون ،رادیو ،مطبوعات ،فضای مجازی و تبلیغات ایجاد شده است .این مجموعه با برخورداری از نیروهای
کارآزموده و متخصص درحوزه تبلیغات و تهیه محتوای تبلیغاتی ،آماده خدمت رسانی به تمام بنگاه های اقتصادی است.

چشم انداز:
هدفمان رسیدن به قله های رفیع تبلیغات و تهیه محتوای تبلیغات برای بنگاههای اقتصادی کشورمان است .چشم اندازی که در پی آن
بتوانیم خدمتی ماندگاربه مشتریانمان داشته باشیم.

ماموریت:
ماموریت اولیه ما ارتقاسطح کمی وکیفی خدماتنان وسپس تبلور آن در رونق بخشیدن به کسب وکار صنایع تولیدی و خدماتی کشورمان
است تا آنها هم بااستفاده از تبلیغات هوشمندو هدفمند بتوانند به رشدوشکوفایی دست یابند.

تخصص ما:
فیلم و عکس

 /پخش تیزر

 /دیجیتال مارکتینگ /

تبلیغات محیطی

 /طراحی و چاپ

 /رسانه های مکتوب

فیلم:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ساخت تیزر تبلیغاتی
ساخت رپرتاژ آگهی
ساخت برنامه های مشارکتی صداوسیما
ساخت فیلم صنعتی
ساخت فیلم نمایشگاهی
ساخت فیلم معرفی
ساخت فیلم مجمع شرکتها
ساخت برنامه های تلویزیونی
ساخت فیلم آموزشی
ساخت کلیپ یا نماهنگ
مستندسازی از روند ساخت پروژه ها
مستند تلویزیونی

عکاسی:
عکاسی تبلیغاتی
•
عکاسی صنعتی
•
عکاسی خبری
•
عکاسی همایش
•
عکاسی هوایی
•
رسانه های مکتوب:
تبلیغات در روزنامه و مجله
•
آگهی نامه های شهری
•

استودیو صدا:
صداگذاری فیلم
•
دوبله فیلم
•
نریشن فیلم
•

پخش تیزر:
تلویزیون
•
رادیو
•
فضای مجازی
•
دیجیتال مارکتینگ:
طراحی سایت
•
سئوو بهینه سازی
•
تبلیغات شبکه های اجتماعی
•
تبلیغات محیطی:
بیلبورد درتهران
•
بیلبورد در شهرستان
•

تدوین حرفه ای:
اینفوگرافی
•
موشن گرافی
•
تدوین برنامه های مختلف
•
وله سازی
•

طراحی وچاپ:
طراحی کاتالوگ و بروشور
•
چاپ گوناگون
•

مارادرسایت

استودیو تصویر:
ضبط برنامه آموزشی
•
ضبط گفتگو
•
ضبط برنامه مشارکتی
•
ضبط برنامه تبلیغاتی
•
تولید محتوا
•

ببینید

تصویربرداری از همایش وایونت ها:
تک دوربینه
•
دو دوربینه
•
سه دوربینه
•
واحدسیار تلویزیونی
•
تصویربرداری هوایی
•

برخی همکاری ها با بخش های دولتی وخصوصی

وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی " ساخت تیزر های ویژه 4شنبه سوری"
وزارت آموزش و پرورش " ساخت فیلم پرستیژی برای آن مجموعه"
وزارت تعاون "ساخت فیلم پرستیژی برای آن مجموعه "
وزارت جهاد کشاورزی

" ساخت مستند های نخبگان و اقتصاد کشاورزی و برگزاری همایش های متعدد"

وزارت فرهنگ وارشاد اسالمی " کارگردانی پنجمین جشنواره بینالمللی مد و لباس فجردرتاالر وحدت"
جمعیت هالل احمر "ساخت دهها مستند ویژه بری هفته هالل احمر"
سازمان حفاظت محیط زیست

"ساخت تیزر های مربوط به آلودگی هوا وگزارش عملکرد سالیانه به صورت تصویری"

سازمان حمل ونقل ترافیک " ساخت تیزرهای همایش مربوطه وپوشش تصویری همایش های بین المللی"
سازمان دهیاری ها و شهرداری های کشور " پوشش تصویری همایش کشوری در مشهد"
سازمان خصوصی سازی " ساخت دهها تیزر جهت فراخوان خصوصی سازی "
سازمان بازیافت وتبدیل مواد "ساخت انیمیشن دو بعدی آموزشی"
سازمان هوا وفضا " ساخت کلیپ موزیکال"
سازمان بنادرو کشتیرانی

"ساخت مستند چند قسمتی بنا به سفارش شبکه "1

سازمان کتابخانه های کشور " مجری طرح و کارگردان تلویزیونی همایش بزرگ هفته کتاب "
بنیاد نخبگان استان تهران " ساخت فیلم های گرامیداشت نخبگان ایرانی "

برخی همکاری ها با بخش های دولتی وخصوصی

شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران "کارگردانی و مجری طرح فیلمهای آموزشی "
شرکت فوالد امیرکبیر کاشان "تهیهکنندگی و کارگردانی فیلم معرفی "

شرکت داروسازی سها "تصویربرداری از روند ساخت مجموعه و پوشش تصویری مراسم های آنها"
شرکت مهر  " 78ساخت فیلم معرفی بزرگترین هلدینگ بانک کشاورزی "
شرکت ملی پاالیش وپخش فرآورده های نفتی ایران "ساخت تیزر موزیکال در خصوص صرفه جویی در مصرف بنزین"
شرکت آب وفاضالب استان تهران " ساخت تیزر موزیکال بچه گانه در خصوص صرفه جویی در مصرف آب"
ستادتوسعه فناوری نانو " ساخت مجموعه مستندهای نانو در صنعت و معرفی نانو در ده ها قسمت و برگزاری ساالنه همایش برترین های نانو "
ستاد مبارزه با مواد مخدر "ساخت  30قسمت مستند عبور و ایستگاه آخر و پخش از شبکه "3
دانشگاه سیستان وبلوچستان "ساخت فیلم پرستیژی"
فرهنگسرای ابن سینا " همکاری در تولید مستند مادران چشم به راه"
انجمن خیرین راه و ترابری "ساخت دهها مستند از فعالیت های انجمن وبرگزاری و پوشش همایش های مرتبط«
انجمن پالستیک وپلیمر ایران "ساخت دهها مستند پرتره از فعاالن حوزه"
همایش ملی خلیج فارس" پوشش تبلیغاتی،اسپانسر و کارگردانی "
تهیه کنندگی فیلم سینمایی "اینک انسان"
موسسه خوارزمی

"همکاری در تولید فیلم های آموزشی«

شرکت تصویردنیای هنر

"ساخت فیلم نرمش و ورزش و اولین فیلم آموزش بیلیاردوساخت دهها آرم استیشن"

برخی همکاری ها با بخش های دولتی وخصوصی

بانک ملی ایران "ساخت تیزر تبلیغاتی"
بانک صادرات "ساخت تیزر تبلیغاتی"
بانک دی "ساخت تیزر تبلیغاتی"
شرکت پاناسونیک

"ساخت فیلم آموزشی استفاده از مایکروفر"

شرکت زیمنس "ساخت تیزر تبلیغاتی"
شرکت سانیو "ساخت تیزر تبلیغاتی«

شرکت ایران خودرو "ساخت تیزر تبلیغاتی"
شرکت نفت ایرانول "ساخت تیزر تبلیغاتی"
شرکت تیدی دارو

"ساخت فیلم رپرتاژی"

شرکت سبحان انکولوژی

"ساخت فیلم رپرتاژی"

شرکت دارویی فارما شیمی
شرکت سک سک

"ساخت فیلم رپرتاژی"

"ساخت فیلم رپرتاژی "

شرکت ریزموج سیستم

"ساخت فیلم رپرتاژی "

فرودگاه استانبول "همکاری در ساخت تیزر "

برخی تولیدات انبوه در حوزه صداوسیما:

تولید  500دقیقه مستندهای برنامه صبحگاهی

"مردم ایران سالم" و "پارک ملت" به مدت  3سال برترین برنامه های روتین سال های اخیر صداوسیما

تولید  5000دقیقه برنامه صبحگاهی

"روزازنو" به مدت  2سال

تولید  6000دقیقه برنامه صبحگاهی

" صبح بخیر ایران " به مدت  1سال

تولید  4000دقیقه برنامه

" ورزش های اصالحی صبحگاهی "به مدت  4سال به عنوان پربیننده ترین آیتم در تلویزیون

تولید  500دقیقه برنامه

ویژه نوروزدر شبکه های مختلف بین سال های  1379الی 1394

تولید  600دقیقه برنامه

و  60مستند ویژه راه مهر جهت وزارت راه وشهرسازی

تولید  500دقیقه برنامه

جهت ماه مبارک رمضان در تلویزیون

تولید  1000دقیقه برنامه

ویژه مواد مخدر جهت شبکه سه

همکاری در تولید ،بین سال های 1379تا  : 1382برنامه پیک صبح ،طلوع ماه ،اشراق،ویژه شهرداری ،پرتو ،کانال اقتصاد و...
تولید هزاران دقیقه برنامه تلویزیونی.

مارا درسایت

ببینید

