We promote visions

Products Presentation
عرض المنتجات
Click here to download English flash video

أنقر هنا لتحميل الفيديو فالش عــربي

Multimedia & Apps development
الوسائط اإلعالمية وتطوير التطبيقات

V-Studio Services

خدماتــنا
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Creative & corporate
Identity design
تصاميم الهوية التجارية

Corporate
Video production
إنتاج فيديو األعمال

Mobile Applications
development
تطوير تطبيقات األجهزة الذكية

Web development
تصميم مواقع الشركات
واملواقع التجارية

3D Modeling
& visualization
التصاميم ثالثية األبعاد
وإنتاج افيديو املحاكاة
ّ
التخيلي

2D & 3D
Animation
تصميم وانتاج
الرسوم املتحركة(أنيميشن)

www.v-studio.co

VIDEO PRODUCTION

www.v-studio.co
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خدمة إنتاج الفيديو VIDEO PRODUCTION

يستخدم فريق املبدعين املحترفين لدي في ستديو  V-Studioأحدث برامج
واجهزة اإلنتاج املرئي واملسموع لتقديم حلول شاملة لخدمات إنتاج الفيديو مع
خدمات أخرى تكميلية متعـددة .
نقوم بإنتاج أفالم فيديو للشركات واألعمال واملصانع ألغراض الترويج لبدء
وانطالق األعمال الجديدة أو لتسليط الضوء على املشاريع والتعريف بها  ،ويمكن
أن تشكل خدمة إنتاج الفيديو قيمة إضافية عالية للتدريب أو الترويج للخدمات
واملنتجات او لإلستخدامات التعليمية  .كما تشمل خدمات إنتاج الفيديو تطوير
وإنتاج الرسوم املتحركة ذات البعدين أو الثالثة أبعاد بهدف إستخدامها لإلعالن
التلفزيوني او الدعاية التسويقية.
تلبي خدماتنا إحتياجات قطاع التسويق والدعاية واإلعالن ملنتجات وخدمات
عمالئهم كالفعاليات واملؤتمرات واملعارض وورش العـمل والندوات .
خدمة إنتاج الفيديو تشمل أيضا صياغة نص الفيديو واملوسيقى التصويرية
ّ
املقدمة للفيديو واملؤثرات األخرى.
واألصوات
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Our professional creative staff uses state-of-the-art
equipment, audio and video software to provide
clients with premier video production solutions with
extensive coverage to suit your requirements.
We prepare corporate or business launch videos,
project highlights or introduction video, training video,
products or services promotion videos, educational
video, 2D &3D advertisement animations for small to
medium corporate retailing and service business.
We also cater to media, marketing communication and
advertisement companies with exclusive products or
services, events, seminars and forums video
productions.
Our video production service includes video script
writing, background music, effects and voiceovers.

www.v-studio.co

VIDEO PRODUCTION
Professional corporate video production including:

األصوات املقدمة للفيديو

التصوير الفوتوغرافي

VOICEOVER

PHOTOGRAPHY

الجرافكس التوضيحي

صياغة نصوص الفيديو

INFOGRAPHICS

COPYWRITING

إضافة الرسوم املتحركة

التصوير الفيديوجرافي

ANIMATION

VIDEOGRAPHY

املوسيقى الخلفية املصاحبة
BACKGROUND MUSIC

www.v-studio.co
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WEB DEVELOPMENT

www.v-studio.co
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WEB DEVELOPMENT تطوير املواقع اإللكترونية
Web development
V-studio provides professional web design & development for websites & e-Commerce. We combine eye
catching designs & utilize the best technologies to produce an online experience that will impress your
customers. Every online company requires a strong presence that gives a clear message to their customers and
can deliver in all areas; we achieve this with creative designs, clarity of design, usability, and by integrating a well
thought out layout and navigation scheme with future scalability and seamless functionality.
With the latest innovations in technology today, V-Studio offers complete online business solutions well beyond a
functional and search engine friendly website. We design with a difference" & not only do branding but also take
pain of brand success.

ّ  خدمة متميزة لتصميم املواقع اإللكترونية ومواقع التجا ة اإللكترونية املصحوبةV-Studio تقدم في ستوديو
بمقدم إفتراض ي يتحدث إلى زوار
ر
.املوقع من خالل الجمع بين التصاميم املبتكرة وأفضل التقنيات وأحدث االساليب النتاج تجربة إنترنت فريدة من شأنها إقناع عمالئك
 ونحن نرقى إلى مستوى هذه التطلعات من خالل تصميم، الجميع يتطلع لحضور قوي على شبكة اإلنترنت يعطي من خالله رسالة واضحة لعمالئه
. متميز للموقع واضح وسهـل التعامل والفهم والتصفح وسلس الوظائف ويمكن تغيير محتواه متى مارغب العميل في دقائق
 تقدم حلوال الكترونية شاملة للمواقع اإللكترونية اكثر من مجرد موقع صديقV-Studio  في ستديو، مع أحدث اإلبتكارات في تقنية اليوم
ّ  نحن نصمم، ملحركات البحث أو الوظائف
 بل نتحمل عناء ومشقة نجاح إسمك وعالمتك، بتميز وال نعني بترويج إسمك وعالمتك التجاريه فقط
.التجارية

www.v-studio.co
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WEB DEVELOPMENT
Our Web development services cover

مواقع تجارة الكترونية

مواقع الكترونية تعريفية

E-commerce websites

Business websites

In addition to static or flash websites design we also:
باالضافة لتصميم املواقع اإللكترونية التقليدية يمكننا ايضا أن نقدم خدمات

إضافة الرسوم املتحركة

تطوير أي عمال برمجة خاصة

ّ إضافة
مقدم افتراض ي للموقع

التصميم التفاعلي للمواقع

Add animation

Implement any
special
programming

Add web presenter
to the website

Design interactive
HTML5 websites

www.v-studio.co
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WEB DEVELOPMENT

Web presenter
Wish you had a minute face to face with your website visitors?
Now you can... our video web presenters are a great solution to
effectively deliver your message to your potential clients and
web users... great for introductions, product demos,
promotions, tutorial pages and more. Add a video spokesperson
to your website, it's affordable and efficient. You can choose
between walk on spokesperson or waist up presenters, male or
female, real or animated 2d or 3d characters. Web presenters
are available in Arabic & English languages.

مقدّم المواقع اإللكترونية اإلفتراضي
هل تمنيت من قبل أن تحظى بلقاء أحد عمالئك على موقعك اإللكتروني؟ اآلن تستطيع فعل
ّ  إن خدمة.... ذلك
املقدم اإلفتراض ي حل رائع إليصال رسالتك التسويقية بشكل مؤثر جدا
.لعمالئك ومتصفحي موقعك اإللكتروني
هذه الخدمة رائعة للتعريف بمنتجاتك أو خدماتك أو تجربة منتج جديد أمام عمالئك أو
.لألغراض التوضيحية واإلرشادية والكثير من اإلستخدامات االخرى
ّ أضف
مقدما إفتراضيا ملوقعك باسعار معقولة وأخبر عمالءك بالصوت والصوره عن املزيد
ّ  تتوفر خدمة.مما ترغـب في ايصاله اليهم
املقدم االفتراض ي باللغتين العربية واالنجليزية
. وبشخصيات حقيقية او كرتونية

www.v-studio.co

Slide 9

APPLICATIONS DEVELOPMENT

www.v-studio.co
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APPLICATIONS DEVELOPMENT
As hand held devices are becoming more powerful and popular, V-Studio & its expert partners can help develop a mobile media
presence for your organization to be compliant for all devices for I Pad , Smartphone's, Slates, Netbooks and the new range of
internet ready televisions.
With the latest innovations in technology today; V-Studio offers customized mobile application solutions on platforms like Apple,
Android, BlackBerry and Windows devices.

Our mobile application development service includes:

Touchscreen Kiosks

Android
application
development

Web App
development

iPhone
application
development

iPad application
development

Windows
mobile
application

Mobile
website
development

Mobile
commerce
solutions

BlackBerry
Application
Development

It's all about conversion, live the action, be updated and come to the experts who promote visions.
www.v-studio.co
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APPLICATIONS DEVELOPMENT

تطويرالتطبيق ـ ـ ـ ــات
تطبيقات الهاتف املحمول والكمبيوتر اللوحي
مع تزايد شعـبية إستخدام الهاتف املحمول والكمبيوتر اللوحي  ،تقدم في ستديو  V-Studioبالتعاون مع شركائها املتخصصين حلوال إعالمية
تسويقية متطورة تساهم في ظهور أعمالك على جميع أنواع األجهزه املحمولة والكمبيوتر اللوحي من خالل تطبيقات يتم تصميمها خصيصا لتلبية
إحتياجاتك التسويقية ليصبح منتـجك في متناول أيدي الجمــيع.
بإستخدام أحدث أبتكارات التقنية اليوم  ،في ستديو  V-Studioتقدم خدمة تصميم وتطوير تطبيقات الهاتف املحمول والكمبيوتر اللوحي
لجميع األنظمة املتوفرة باالسواق وتشمل :
الشاشات باللمس
تطوير وتصميم تطبيقات هاتف اآلي فون
تطوير وتصميم تطبيقات الكمبيوتر اللوحي آي باد
تطوير وتصميم تطبيقات األجهزة املستخدمة لنظام اندرويد
تطوير وتصميم تطبيقات األجهزة املستخدمة لنظام ويندوز
تطوير تصميم املواقع اإللكترونية لتتوافق مع الهاتف املحمول الذكي والكمبيوتر اللوحي
تطوير وتصميم تطبيقات التجارة األلكترونية
تطوير وتصميم تطبيقات أجهزة البالك بيري
انه وقت التغيير  ،عيش الحدث  ،كن متابعا وأتصل بالخبراء الذين يعززون الرؤى.
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APPS

Design & Development
of User Interface

•
•
•

Usability & Human Interface
Artwork
Wire frame

Design & Development
of Software

•
•

Multiple Platforms
Complaint to Certification Design
Requirements

Certificate of
Applications

•

Execute Certification Testing
Diagonally Multiple Platforms

•
•

Diagonally Multiple Devices, Setup
Advance Lab
Cost Effective Approach

•
•

Application Porting & Localization
Changing Image & Source

Testing of Multiple
Design

Porting Plant

www.v-studio.co

Application Development Process

APPLICATIONS DEVELOPMENT
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3D MODELING & VISUALIZATION

www.v-studio.co
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3D MODELING & VISUALIZATION
We Bring Ideas to Life
2D or 3D modeling & visualization ads sizzle and substance to entertainment, advertisement, training, education,
presentations, virtual tours, prototyping, product launches, exhibitions and fairs, and much more

1

4

7

Enhance
advertisement or
presentation

Examine objects and
procedures from any
angle

2

5

Improve learning,
compression, and
retention

Get close-ups of inner
functions

3

Experience real
objects or machinery
in an interactive
environment

6

Improve prototyping
and eliminate glitches

Provide better
entertainment attraction

A perfect solution for entertainment, TV advertisement, business introduction, commercial products, medical,
industrial and architecture industries
Breathe life into your vision with V-studio animation & visualization services.
www.v-studio.co
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3D MODELING & VISUALIZATION

التصاميم ثالثية األبعاد وفيديو املحاكاة الت ّ
خيلي
نحن ّ
نحول األفكارإلى واقع

أضف همسة إقناع لرمية مبيعاتك أو برامج الترفيه والتدريب أو إطالق منتج جديد وحتى املعارض التجارية ومشاريع التطوير العقاري واملعمارية أو
ّ
ّ
التخيلي من
املصورة أو الصور املح ّـركة والفيديو
أخبر العامة عن تفاصيل منتجك مع في ستديو  V-studioوتصاميم النماذج ثالثية األبعاد
خالل حلول مبتكرة ذات جودة عالية أقرب ماتكون للواقع.
• إرتقي بمحتوى املادة اإلعالنية أو مواد العرض
ّ
حسن مستوى املعرفة واإلحتفاظ باملشاهد لفترة أطول
•
• إستمتع بتجربة حقيقية في بيئة تفاعلية مع اآلالت أو األجسام
• فحص كافة األجسام وأداؤها من أي زاوية
• أحصل على رؤية أقرب وتعرف على املهام الداخلية بشكل أفضل
• تحسين النماذج ماقبل التصنيع أو اإلنشاءات وتصحيح األخطاء
الحل األمثل للترفيه واإلعالن التلفزيوني وعرض املنتجات التجارية والصناعية والدوائية والطبية واملعمارية أو التصاميم الداخلية.
ّ
ّ
التخيلية نحن نبث روح الحياه في رؤيتك ملنتجك أو
املصورة أو
مع في ستديو  V-studioوتصاميم الرسوم املتحركة و النماذج ثالثية األبعاد
خدمتك ونحول األفكار إلى واقع
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3D MODELING & VISUALIZATION
Architecture

Mechanical

Interior

Products

www.v-studio.co

Medical
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ANIMATION

www.v-studio.co
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ANIMATION
الرسوم املتحركة الكرتونية
ّ
من أجل الوصول للجمهور املستهدف بفعـالية في سيناريو السوق الحالي  ،تعـلمت الكثير من الشركات اإلستفادة من قوة تأثير الرسوم املتحركة من
أجل إضافة قيمة طويلة األمد لعـروض الفيديو والحمالت التسويقية مما نتج عنه زياده كبيرة في مبيعاتها من املنتجات أو الخدمات  .في ستديو
 V-Studioلديها املعـرفة الالزمة في مجال صناعة الرسوم املتحركة ثنائية او ثالثية األبعاد لخدمات إنتاج الفيديو والتسويق او اإلعالنات
التلفزيونية .
نقدم حلوال متطورة من خالل رسوم متحركة كرتونية تفاعلية تاخذك الى أقص ى مايمكن من إشراك الجمهور املستهدف وإثارة اهتمامهم
وتحفيزهم والظفر بهم كعمالء ملنتجاتك أو خدماتك .الرسوم املتحركة الكرتونية ثنائية او ثالثية االبعاد تساهم الى حد كبير في التعبير عن األمور
املعقدة الغير واضحة أو التعبير عن تفاصيل املنتجات أو الخدمات للعمالء املستهدفين.
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ANIMATION
To effectively reach out to the target audience in the current market scenario, companies have learnt to leverage the power of
animation in order to add long-lasting value to their video presentations and marketing campaigns, resulting in high volumes of
sales for their products and services. But there are still many companies who do have the proper know-how in the field of
animation and cartoon for video production. Sager V- Studio is there to help you out with 2D & 3D animation creation and design
including illustration or cartoon characters for business video or advertisement.
We effectively drive your message through interactive animation and cartoons. Thus, your video gets an edge in engaging the
audience, arousing their interest and stimulating them to the desired action. 2D and 3D animation contributes significantly in
reflecting complex themes, products and services to potential customers

www.v-studio.co
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الرسوم املتحركة

لم تعد الرسوم المتحركة
حص ار على الكرتون وترفيه األطفال
Slide 21
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ANIMATION

ANIMATION

تقديم عروض األعمال

www.v-studio.co
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ANIMATION

الفيديو التوضيحي

www.v-studio.co
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ANIMATION

التســـــــويق
www.v-studio.co
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ANIMATION

التعليم

www.v-studio.co
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ANIMATION

التدريب

www.v-studio.co
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ANIMATION

الدعاية واإلعالن

www.v-studio.co
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ANIMATION

تصميم المواقع اإللكترونية

www.v-studio.co
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ANIMATION

العروض الكوميدية المشاهده
www.v-studio.co
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Corporate identity

تصاميم الهوية التجارية

www.v-studio.co
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Corporate identity

تصاميم الهوية التجارية

دعهم يتعرفون على هويتك

Show them who you really are
Increase your brand recognition and value through our
corporate identity and branding services:
•
•
•
•
•

Logo development and design
Stationery, sales kits, presentation kits
Brochures, flyers, direct mail, catalogues
Multi-media and digital design
And much more

A strong brand promotes your unique identity and product
positioning, bringing you a competitive advantage that
your audience can understand.

Develop your long-term vision and create a unique
position in the market place with the exceptional
corporate identity and branding solutions by V-Studio.

www.v-studio.co

إعمل على زيادة تعريف عالمتك التجارية وقيمتها من خالل
ّ خدمات في ستديو لتصاميم
.الهوية التجارية

تطوير وتصميم شعارات الهوية التجارية
تصاميم املطبوعات وتطبيقات الهوية التجارية
تصاميم الكتيبات الدعائية والتسويقية
تصاميم الوسائط املتعددة
ّ
وكل ما تتطلبه صناعة الهويه التجارية

•
•
•
•
•

ّ
عالمة تجارية قوية تعـزز هويتك املتميزة ومكانة منتجك
.وتؤمن لك ميزة التنافسية التي يفهمها جمهورك
نحن في في ستديو نعمل على تطوير رؤية على املدى البعيد
ونخلق مكانة متميزه إلسمك التجاري بالسوق من خالل
ّ حلول فريده لصناعة
. الهويـه
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Corporate identity

تصاميم الهوية التجارية
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Corporate identity

تصاميم الهوية التجارية

www.v-studio.co
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Corporate identity

تصاميم الهوية التجارية

www.v-studio.co
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Promoting visions

Visual marketing solutions
www.v-studio.co
+966 12 283 4088

