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To Visionنحو الرؤية

To Beأن نــــــكــــــون

ToVision_sa
012 606 7730

 نروي هنا رحالتنا املميزة مع عمالئنا .. نسطرها من الوجهة وحتى

الوصول ، نتحدث عن بوصلتنا املرشدة لكل وجهة رسنا بها  نحو النجاح
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 مايعرف عن الرحالة أنهم شديدو الذكاء يتذكرون أحداث رحالتهم بتفاصيلها
 ”وعىل غري املعتاد“ ال نحب أن نروي قصص رحالتنا بطريقة روتينية

نحن ال نروي القصة وحسب.. بل نرتك خيال القارئ يرتحل معنا
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 وزارة الحج والعمرة تحمل عىل
 عاتقها مهام شعائرنا الدينية.. نعتز
 ونفتخر بأننا كلّفنا مبهمة إدارة مركز

  االتصال اإلسرتاتيجي واإلعالمي
 ألعظم شعرية دينية يف موسم حج
 1442هـ‘ كان عمالً ناجًحا سطرنا رحلته

بكل فخر

الـوجـهـة

  تجهيز املركز اإلعالمي واالتصال اإلسرتاتيجي
لوزارة الحج والعمرة بكامل املعدات والطاقم

 إدارة التغطيات اإلعالمية والتنسيق مع القنوات
والصحف املحلية والعاملية

 صناعة املحتوى والتصوير الفوتوغرايف واإلنتاج
 املريئ واملسموع واملقروء

 تصميم اإلنفوجرافيك واملوشن جرافيك وإدارة
املنصات الرقمية واإلعالمية لوزارة الحج والعمرة

الـبـوصـلـة

 إبراز جهود اململكة يف موسم الحج
 والحفاظ عىل سالمة الحجاج عرب
 التغطيات اإلعالمية وإدارة مركز

 االتصال اإلسرتاتيجي. وتعترب هذه
 املهمة ناجحة يف تفعيل االتصال

 اإلسرتاتيجي عاملياً وتفعيل اإلعالم
 الرقمي للوزارة

الـحـصـيـلـة

01.
MINISTRY OF HAJJ 
AND UMRAH 
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 الـــــرحــــــلــــــة

 وزارة الحج والعمرة

 إنجاز وطني .. وأمانة دينية

 كنا ننظر لهذا العمل بطريقة استثنائية.. فبالرغم من ثقل هذه املهمة إال أننا كنا نستمتع
 بساعات العمل املكثفة وتحدياته امليدانية وإتقان املهام بإنجازها يف وقت قيايس..

 هذا العمل جعلنا أكرث ترابطًا ومهارة



الرّحالة
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  وهل لرحلة الحج أن يكتمل نجاحها دونهم؟! ... هذه كوكبة رّحالتنا الذين نفتخر بإنجازهم من نحو الرؤية

عبدالحميد الجعفراوي

مصور فيديو

شايف العتيبي

صانع محتوى

أسامة باشكيل

مصور فيديو

بدر الرسيع

مرشف قسم
التدقيق اللغوي

 رشيد الزهراين

محرر

محمد  زمزمي

مصور فيديو

محمد اللحياين

 مدير املرشوع

 فهد  الحريب

مرشف قسم اإلنتاج
سلطان  عبدالغني

مصور فوتوغرايف

محمد العواجي

محرر أخبار
سيف  الزين

محرر سيناميئ

مؤيد شمعة

محرر فيديو

فيصل السعيد

منسق إداري

ماجد املاليك

الرصد واملتابعة

باسم باكلكا

مدير املرشوع
خالد  املطريف

 مرشف قسم
صناعة املحتوى

إبراهيم ياقوت

منسق عمليات
يارس شاكر

مصور فيديو

عبدالرحمن السيد

مصور فوتوغرايف

يوسف بجاش

 مصور فوتوغرايف
محرر فيديو

 هامم  النهدي

مصور فيديو

موىس السفري

مراسل
 محمد القحطاين

مرشف قسم املراسلني

ريان العومير

 مدير التسويق

عبدالله املري

 الرصد واملتابعة



الرّحالة
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نداء سيف

مصممة
سارة العكربي

مصممة
نادية عقال

مرشفة قسم التصميم
ندى حميد

 مرتجمة
رىب الغصن

صانعة محتوى
رغد الظاهري

منسقة إدارية

 عن اإلبداع نتحدث ... مل نستغن يف رحلتنا عن األنامل الناعمة والعقول املبهرة،
بالرغم من قلة عددهن إال أن إنجازات رّحالتنا السيدات كان حارضاً ال غنى لنجاحنا عنه



املعدات
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معدات التصوير
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 الربامج

األجهزة

•DJL Rs2 (Ronin-s2)
•Sony alfa 7s mork 3
•Sony Fx6 Digital
•Sony PXW-FX9
•Rode wireless GoII2
•Sony Fe 50mm f/1.2
•Sony Fe 24-70 mm f/2.8
•Sony Fe 35 mm f/1.4
•Aputure Light Ls 120
•DJI Mavic Air 2 fly
•Sony Fe 70-200 f/2.8
•Sony alfa R mark 4

•Nanlite pavo tube 30c  ‘4
•Nanlite pavo tube 15c ‘2
•Aputure Amaran
•Aputure Lantern strom LS 300X
•Nikon D5
•Codax-AD360 II-C
•Nikon AF 70-200 mm f/4.6
•Nikon AF 24-70 mm f/4
•Canon-1DX Mark 3
•Canon EF 70-200 f/2.8L
•Canon EF 24-70 f/2.8L
•Canon EF-16-35 f/2.8L

• Adobe 
A�er E�ect
Illustrator
Photoshop
Premiere
• Excel. Cut
• Art Lest (music)
• Evanto Elemnt
• Motion array

• I MAC pro 2019 (1 Tera – 32 Ram – 27 inch)
• Bose vevy Quietcomfort
• Mac pro (16inch – 32 ram – 1tera
• Mac pro (13inch- I7-16 ram)

 معدات رحلة الحج كانت األثقل، تكبد رّحالتنا مشقة اإلعداد لها بكل حامس،
 وهنا نستعرض لكم املعدات التي استخدمها الرّحالة يف املخرجات

 قيادة الرحلة

• TreLLo

 برنامج ترللو كان
 املستخدم ملتابعة

 العمليات مع الوزارة



 كل اإلبداع  الذي سطره رّحالتنا هنا.. حصيلة رحلة الحج التي نعتز بإنجازهااملخرجات

 الفيديوهات
https://twitter.com/HajMinistry/status/1418195244135419908

https://twitter.com/HajMinistry/status/1418122729186803717

https://twitter.com/HajMinistry/status/1418122737697140737

https://twitter.com/HajMinistry/status/1418122749743091715

https://twitter.com/HajMinistry/status/1417761386936119296

https://twitter.com/HajMinistry/status/1417761395937091584

https://twitter.com/HajMinistry/status/1417761404220846081

https://twitter.com/HajMinistry/status/1417761395937091584

https://twitter.com/HajMinistry/status/1417761404220846081

https://twitter.com/HajMinistry/status/1417306640617967618

https://twitter.com/HajMinistry/status/1417299203202719747

https://twitter.com/HajMinistry/status/1417118626277117957

https://twitter.com/HajMinistry/status/1417133356333117443

https://twitter.com/HajMinistry/status/1417133365954850822

https://twitter.com/HajMinistry/status/1417076561149321217

https://twitter.com/HajMinistry/status/1417081379922354178

https://twitter.com/HajMinistry/status/1417081390819053569

https://twitter.com/HajMinistry/status/1417025131482959873

https://twitter.com/HajMinistry/status/1417043000509751296

https://twitter.com/HajMinistry/status/1417043009208786947

https://twitter.com/HajMinistry/status/1416460786734669825

https://twitter.com/HajMinistry/status/1416390258497818627

https://twitter.com/HajMinistry/status/1416329572577120266

https://twitter.com/HajMinistry/status/1416263970332237825

https://twitter.com/HajMinistry/status/1416280872047755264

https://twitter.com/HajMinistry/status/1414529850262663171

https://twitter.com/HajMinistry/status/1419696946869112836/photo/1

https://twitter.com/HajMinistry/status/1419171333330677765/photo/1

https://twitter.com/HajMinistry/status/1417183526462672907/photo/1

https://twitter.com/HajMinistry/status/1417017687927050242

https://twitter.com/HajMinistry/status/1416838941567852545

https://twitter.com/HajMinistry/status/1416763446469726208

https://twitter.com/MoHU_En/status/1416070942166499329

https://twitter.com/HajMinistry/status/1416055036971474947

https://twitter.com/HajMinistry/status/1414968153537486851

https://twitter.com/HajMinistry/status/1414287087503818752

https://twitter.com/HajMinistry/status/1413174960835768322

https://twitter.com/HajMinistry/status/1411308787584188416

https://twitter.com/HajMinistry/status/1411310057753546756

https://twitter.com/HajMinistry/status/1411310066431582212

https://twitter.com/HajMinistry/status/1410689922537820160

https://www.youtube.com/watch?v=2hPGEdegFoM

https://twitter.com/HajMinistry/status/1418813198388576268

https://twitter.com/HajMinistry/status/1418645500849438722

https://twitter.com/HajMinistry/status/1418547979967942657

https://twitter.com/HajMinistry/status/1418257817891397637

https://twitter.com/HajMinistry/status/1418257817891397637

https://twitter.com/HajMinistry/status/1418214299747504130

https://twitter.com/HajMinistry/status/1418171466764406791

https://twitter.com/HajMinistry/status/1417438610178121733

https://twitter.com/HajMinistry/status/1417362891825688579

https://twitter.com/HajMinistry/status/1417195603734540294

https://twitter.com/HajMinistry/status/1417157434758549510

https://twitter.com/HajMinistry/status/1417126403200389124

https://twitter.com/HajMinistry/status/1417062530539790336

https://twitter.com/HajMinistry/status/1416805265782067210

https://twitter.com/HajMinistry/status/1416787783922892801

https://twitter.com/HajMinistry/status/1416716954048548875

https://twitter.com/HajMinistry/status/1416460774919360513

https://twitter.com/HajMinistry/status/1416325321754923010

https://twitter.com/HajMinistry/status/1416325321754923010

https://twitter.com/HajMinistry/status/1415735845865369605

https://twitter.com/HajMinistry/status/1415645169366470659

https://twitter.com/HajMinistry/status/1414633150232338432

https://twitter.com/HajMinistry/status/1414324249259556874

https://www.youtube.com/watch?v=Y02hgvS4hJI

انفوجرافيكالصور

موشن جرافيك
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 مل نكن نتخيل أن الرصد لوزارة بحجم وزارة النقل يتطلب منا كل هذا الجهد، لكن العمل
 عىل املرشوع جعلنا ندرك أننا قادرون عىل إنجاز أعامل مبهرة يف وقت قيايس

 من؟ ماذا؟ أين؟ ... كانت هذه
 األسئلة هي ماعملنا عىل

 تحقيق إجابتها لدى رشيك
 نجاحنا

الـوجـهـة

 البحث يف املنصات اإلعالمية حول
مايتعلق بالوزارة

 الرصد اإلعالمي وتسليم امللفات
بإخراج فني

الـبـوصـلـة

 اكتسبنا رشاكة مستدامة
ورشيك اسرتاتيجي

الـحـصـيـلـة

02.

 الـــــرحــــــلــــــة

وزارة النقل

 TRANSPORT دقة متناهية يف إدارة الحركة
MINISTRY
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 كان البد من توثيق زيارات
 معايل وزير النقل ملناطق
 ومحافظات اململكة فكان

 فريق نحو الرؤية هناك  بكل
 معداته وخرباته اإلعالمية

يرصد تلك اللحظات ويوثقها

الـوجـهـة

 حزمنا أمتعتنا بكل معدات
 التصوير الحديثة... نزوالً

 للميدان وقمنا بتصوير هذه
الزيارات ذات األثر

الـبـوصـلـة

 متعة التعرف عىل مناطق
 ومشاريع اململكة

الـحـصـيـلـة

03.
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 الـــــرحــــــلــــــة

 زيارات معايل وزير النقل
ملناطق ومحافظات اململكة

 TRANSPORTلحظة كان البد من توثيقها بعدستنا
MINISTRY

https://www.youtube.com/watch?v=61f23OcJayg 

https://www.youtube.com/watch?v=W6eazhVyTcw 



https://www.youtube.com/watch?v=FLjO_5_E�A
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 مل نكن الوحيدون يف تلك
 الوجهة، لكننا خضنا سباق

 اللحظة يف موسم ميلء
  بالفعاليات املتنوعة... وكان

 التحدي األكرب ( تنظيم حشود
 الزوار وعكس الصورة

 الذهنية) ..فكيف أدرنا ذلك؟

الـوجـهـة

 وضعنا نصب أعيننا مهمتنا األوىل
يف التخطيط ملسارات الزوار

 استقطبنا الرّحالة لتنظيم الحشود
 يف تلك املسارات

 وثقنا الفعالية بأحدث آالت التصوير
 تواجدنا بالوقت املناسب لتغطية 
 جميع الفعاليات وإظهارها بشكل

احرتايف وسيناميئ

الـبـوصـلـة

 إدارة احرتافية ألكرث من
 مهمة يف وقت واحد

الـحـصـيـلـة

04.
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 الـــــرحــــــلــــــة

موسم جدة 2019

 JEDDAH بعدستنا السينامئية
SEASON

 تسارع األحداث وتنوعها كان ما سبب تشنج عضالت ساق رّحالتنا... فالركض خلف اللقطة
 والسري املتواصل لتنظيم الزائرين كان يحتاج إىل طاقة مثل تلك التي لدينا



11

 مرشوع أضاحي ...  يحملون مهمة
 إيصال رسالة عاملية نفتخر بأننا

 كلفنا بالعمل عىل بنائها،وصناعة
املحتوى وإنتاجه

الـوجـهـة

التخطيط لتفاصيل السيناريو
 جلسات التصوير للمرشوع

طوال أيام الحج
 تصوير وإنتاج وتحرير

 الفيديوهات
 الرصد اإلعالمي عىل كافة

 املنصات اإلعالمية

الـبـوصـلـة
الـحـصـيـلـة

05.

w
w

w
.ToVision.sa

 الـــــرحــــــلــــــة

األضاحي

 ADAHIشعرية دينية ورسالة سامية
FOR Hajj 2021 

 هذا النسك محط أنظار العامل ..  كُلفنا بأن نصنع صورة إعالمية تحمل
 رسالة عاملية صحيحة حول مرشوع اململكة العربية السعودية

 لإلفادة من الهدي واألضاحي بإدارة البنك اإلسالمي للتنمية

 أكرب حصيلة لنا هو وجود
 مرشوع أضاحي ضمن عمالئنا
 أنجزنا رسالة الوطن وشعرية

 الحج بأسمى صورها
https://www.youtube.com/watch?v=YV4h1eb8FNQ
https://www.youtube.com/watch?v=rhigb0vMC8s
https://www.youtube.com/watch?v=XCLy2vYnDxo
https://www.youtube.com/watch?v=Lk1RmtCcvf4
 https://www.youtube.com/watch?v=9Ja1d2Ig0B8

https://www.youtube.com/watch?v=amZ8dFiSVMY
https://www.youtube.com/watch?v=YV4h1eb8FNQ&t=7s

https://www.youtube.com/watch?v=rhigb0vMC8s
https://www.youtube.com/watch?v=dr4sARbgeLY



https://www.youtube.com/watch?v=P-EF_nhHcqo

https://www.youtube.com/watch?v=uejvVErFpc0
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 مسار الرحلة كان واضحاً لنا
 فصناعة هذا التحدي بدأ من

 فنجان قهوة ارتشفناه مع
 عميلنا، تطوير الهوية من األلف

 وحتى الياء

الـوجـهـة

 شددنا الرحال الستكشاف اسم الرشكة،
وخدماتها ورؤيتها

ركزنا يف تحقيق رغبة العميل
 وذائقته يف الشكل الجديد

 بدأنا بعمل املوقع اإللكرتوين                     
 التعريفي بشكل جذاب

   نظمنا حفل تدشني الهوية الجديدة

الـبـوصـلـة

 هوية جديدة - موقع إلكرتوين
جذاب - حفل تدشني مبهر

واألهم أننا اكتسبنا رضا رشيكنا إثراء

الـحـصـيـلـة

06.
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 الـــــرحــــــلــــــة

إثراء السعودية

فكرة جديدة بهوية مبتكرة

Saudi Ethraa

SAUDI 
ETHRAA

 لحظة وصولهم إىل مقرنا كان رّحالتنا مع صوت صّكات فناجني القهوة  يتناقشون
 حول الهويات العربية وتوجه الكثري إىل تطوير هوياتهم ... العجيب أن رشيكنا إثراء

 قدم لنا ذلك التحدي ... فام القصة؟



https://drive.google.com/drive/folders/1RC-mqcFwJ3Vz-
kGXQ80WfFgZzU8Z9AD1M?usp=sharing

 ال تتوقف االتصاالت هنا... لذلك خصصنا هاتفاً لهذا الرشيك فرحلة اإلبداع معه ال
 تتوقف، بعد كل وجهة نحصد حصيلتها نبدأ التخطيط لرحلتنا القادمة معه ... املمتع
أننا يف هذه الرحالت ال نسري.. بل نركض.. فرسعة األداء لدى رشيكنا مطلب رئييس
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 اتصال هاتفي يتبعه أداء رسيع
 لعميلنا الدائم.  عند كل مؤمتر طبي

 من لحظة التخطيط له وحتى إدارته
الرقمية يكون من مسؤولية رّحالتنا

الـوجـهـة

 إعداد املنشوارت الجذابة للرتويج
 للمؤمتر مع إضافة جيمع البيانات

املهمة بطريقة مدروسة تصميمياً
 تجهيز مواقع التسجيل وإعداد قواعد

 البيانات واستخدامها فيام يفيد
املؤمترات املقبلة

 إعداد الحمالت الرتويجية بفعالية
 إدارة املؤمتر رقمياً من البداية وحتى

النهاية

الـبـوصـلـة

 الرسعة والدقة نتيجة نعتز بها جعلت
 منا الرشيك املعتمد لهم

الـحـصـيـلـة

07.
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 الـــــرحــــــلــــــة

 الجمعية العلمية السعودية للطب الباطني

 SAUDI SOCIATY رسعة األداء ... كانت التحدي مع عميلنا
OF INTERNAL 
MADICINE



https://youtu.be/2ze43AriVlY

https://youtu.be/oYjdUQdu728

https://youtu.be/WO-d7eipW6I

https://youtu.be/u4PCUwOoShw

https://youtu.be/u2Sxuhc4rE0

https://youtu.be/K_p0QmtvHGw
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 عند كل حدث  كُّنا نحن األختيار
 األمثل لتغطيات روتانا اإلعالمية

 ... فكانت مهمتنا أن نكون
 مستعدين ألخذ اللقطة يف أي

 لحظة

الـوجـهـة

 حددنا الخطة والوجهة إلعداد النص
 واألسئلة املطروحة

 أعددنا التقارير الصحفية
 أجرينا اللقاءات امليدانية املرئية

واملسموعة

الـبـوصـلـة

 أننا وبكل فخر املعتمدون
لتغطيات روتانا اإلعالمية

الـحـصـيـلـة

08.
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 الـــــرحــــــلــــــة

قناة روتانا خليجية

KHALYJIAHنفخر بالعمل مع نافذة اإلعالم



https://youtu.be/vSTUWTN9j-s
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 تم تكليفنا بهذه املهمة
 املرشفة لنكون نحن القامئني

 عىل هذا الحدث توثيًقا وإخراًجا
ونرشاً عرب املنصات اإلعالمية

 إضافة إىل الخدمات اللوجستية
 كالنقل و التسكني واالستضافة

الـوجـهـة

 تجهيز معدات التصوير
 االحرتافية

تغطيه هذا الحدث الكبري
نقل الحدث بالبث املبارش

 جهزنا فريق متكامل لتنظيم
 عملية االستقبال والتسكني
واالستضافة بشكل متناغم

الـبـوصـلـة

 لنا الرشف كوننا شاركناكم
 تغطيه هذا الحدث املتميز

عىل مستوى اململكة

الـحـصـيـلـة

09.
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جائزة األمري عبدالله الفيصل للشعر العريب

 Arabic Poetry اإلبداع كان روح املوقف
Award

 سباق مع الزمن ... هذا الوصف األكرث مالمئة لهذه الرحلة. بالرغم من أننا مل نحصل عىل تعميد
  الرحلة إال قبلها بيومني، كنا واثقني من أننا سنخوضها، وهذا ما زاد إرصارنا عىل قبول التحدي

 والفوز بالسباق مع الزمن .. كانت الرسعة مطلوبة ولكن الدقة هي كل يشء



 القرب من شواطى البحر دامئاً ما يجعلنا نفكر بطريقة مختلفة ... ولعل البحر هو امللهم
 لقائدنا .. الندري أشاركه كوب القهوة أم ال ولكننا نعلم أن صوت غناء أصالة كان حارضاً

  يف التخطيط لحفل تدشني ميناء امللك عبدالله

https://www.youtube.com/watch?v=2ze43AriVlY 
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 نحن ملهمو الفكرة ومنفذوها،
 بدأنا بالتجهيز للرحلة إبحارا  يف
 تنظيم الفعاليه و بحضور سمو

ويل العهد بعنوان
”إبحار نحو الرؤية“ 

الـوجـهـة

 كان لدينا كامل االستعداد للتنظيم
والتجهيز لرحلة اإلبحار

 وثّقنا اللحظة بكامريتنا املبدعة
حررنا وأنتجنا يف وقٍت قيايس

الـبـوصـلـة

 رشف لرشكه نحو الرؤيه ...ونتيجه
نعتز بها

الـحـصـيـلـة

10.
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الهيئة العامة للموانئ

 SAUDI PORTSسنجدف نحو رؤيتنا ... إبحاًرا يف حفل تدشني ميناء امللك عبدالله
AUTHORITY
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 اتصال هاتفي مميز لجهة
 أمنية مل نتوقع أن نعمل معها
  جنباً إىل جنب يف موسم الحج،
 عملنا معهم عىل توثيق قصة

 األمن وماخلف كواليسها...
جهود جبّارة تتحدث يف صمت

الـوجـهـة

 خططنا إلنشاء وإدارة املركز
اإلعالمي املؤقت

 وثّقنا الجهود الجبّارة بعدساتنا
 السينامئية

 أنتجنا وحررنا الفيديوهات يف
وقت قيايس

الـبـوصـلـة

 خدمة وطنية ورشيك
اسرتاتيجي ... نفخر بعملنا معه

الـحـصـيـلـة

11.
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 رئاسة أمن الدولة

 PREIDENCY OFجنباً إىل جنب... بأيٍد متكاتفة
STATE SECURITY

https://youtu.be/2nQEwaR-f4

https://youtu.be/JHI4rXmNTTQ

https://youtu.be/gX6V5kGot6s



https://youtu.be/n3TzQeJBrzo

 تخيل أننا كنا وسط نزال بني ذوي العضالت املفتولة وقبضات املالكة الطائرة!!! ، كنا نخىش
 أن يعود رّحالتنا بكدمات عىل أعينهم .. و كامرياتنا أن التعود سليمة وسط ذلك الحشد

املهيب.. لكن ال ننفي أن توثيق تلك النزاالت كانت مغامرة ممتعة
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 لدورنا الكبري يف موسم جدة 2019
 كنا يف أول القامئة ألمهر من يُكلف

 بالتغطية اإلعالمية والإلدارة و
 التنظيم

فامذا كان دورنا؟!

الـوجـهـة

 قمنا بالتنظيم واإلرشاف لكامل
البطولة

 عملنا عىل تقديم الخدمات اللوجستية
باإلضافة إىل النقل والتسكني

 أعددنا وأدرنا املركز اإلعالمي املؤقت
 قمنا بالتصوير واإلنتاج واإلخراج الفني

 االحرتايف

الـبـوصـلـة

 أظهرنا  صورة اململكة املتميزة يف
 أكرب نزال كانت موجهة له أنظار العامل

الـحـصـيـلـة

12.
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 الـــــرحــــــلــــــة

 بطولة النزال العاملي
يف موسم جدة

 SUPER BOXINGكام يقال ”جت  سليمة“
LEAGUE 



https://www.youtube.com/watch?v=AExuuSGzfBo
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 كُلفنا بتصوير فيديو دعايئ من
 داخل املطعم وعرض الجمربي
 بنكهاته اللذيذة ...تجرية فريدة

 جربناها من داخل املطعم
ونقلناها لكم

الـوجـهـة

 عملنا عىل تطوير مهارة الصمود
 لدى رّحالتنا

 قمنا بالتصوير الدعايئ بدقة عالية
 أنتجنا الفيديوهات لتظهر للجمهور

بإخراج فني اليقاوم

الـبـوصـلـة

 حصولنا عىل رضا عميلنا كانت
غايتنا ...وحققناها

الـحـصـيـلـة

13.
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مطعم رشمبيان

SHIRMPIAN نكهة جمربي مختلفة

 كنا نخىش أن يعود الرحالة من هذه الرحلة بأوزان زائدة .. فمن الصعب أن نعمل عىل تصوير
 تلك األطباق الشهية لساعات عمل طويلة .. كان التحدي تحدي الصمود



 جرعة واحدة كانت كافية ... لتجعل الرّحالة ينطلقون يف اإلبداع ... أكواب القهوة عملت عىل
تنشيط الخاليا اإلبداعية فام قصة تلك القهوة؟

https://www.youtube.com/watch?v=jJ5z15D4Qr0 

20

 رائحة القهوة مألت املكان ... هكذا
 استقبلنا رشيكنا ديزرت كافيه  لحظة
 زيارته لنا ويف يده أنواع القهوة ...

 هذا مارفع مستوى الرتكيز لدينا
إلنتاج فيديو دعايئ إبداعي

الـوجـهـة

  أعددنا سيناريو دعايئ إبداعي
 صّورنا الكافيه بكل معداته وقهوته

 املختصة
 أنجزنا املونتاج باحرتافية يف وقت

قيايس

الـبـوصـلـة

 فيديو دعايئ تشويقي...يصور
التجربة املضمونة لدى ديزرت كافيه

الـحـصـيـلـة

14.
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ديزرت كافيه

 DESRT جرعة واحدة ... تضمن النتيجة
CAFE



https://www.youtube.com/watch?v=wCFAMU00-Bk

 تضل األطباق هي مصدر اإللهام الذي ال ينضب ... فكام  يدغدغ الطعام معدتنا، فكذا
 يعمل مع خاليا أدمغتنا لترسح يف لذة النكهة .. وما ميّز عميلنا هذه املرة

هو الطعم الرشقي.. فكيف أخرجناه؟
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 كلفنا بتصوير دعايئ ملطعم
 لهاليب الرشقي لعرضه

 بطريقة احرتافية تظهر بها
 وجبات املطعم ومكوناتها

بشكل جذاب؟

الـوجـهـة

 حزمنا أمتعتنا للقيام باملهمة
عىل أكمل وجه

 أعددنا سيناريوا الفيديو بأفكار
إبداعية

 أخرجنا فيديو بطريقة فنية

الـبـوصـلـة

 وصولنا لهذا الفيديو الدعايئ
 الجذاب

الـحـصـيـلـة

15.
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مطعم لهاليب

LAHALIEB أصالة الطعم الرشقي
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