חבילת וידאו משודרגת לעסקים
חבילה של  4סרטונים של עד  12דקות כל סרטון ,הכוללת:


יום צילום – עד  12שעות הכולל צלם מקצועי:
-

מגיעים ללוקיישן ובזמן הפרזנטור\ית מתחיל\ה להתאפר ,צוות הצילום מקים את ציוד הצילום
והתאורה ומתכונן לצילום הסרטון הראשון.
לאחר כשעה – מתחילים בצילומים של  4סרטונים במיקומים שונים באותו הלוקיישן.



ציוד צילום איכותי ביותר:
 מצלמת קולנוע באיכות קולנועית  + FHDעדשה יוקרתית ציוד תאורה מושלם (לצילומי פנים ו\או חוץ) -מיקרופון דש אלחוטי (נקמייק) המשמש להפקות טלוויזיה



טלפרומפטר נייד (מתאים לשינוע בין לוקיישנים)
-



מאפרת טלוויזיה מקצועית צמודה ,כולל סידור שיער



עריכת הסרטונים הכוללת כותרות לאורך הסרטונים – עד  24שעות עריכה
( 3ימים)

-

הציוד הוא ציוד צילום ,תאורה וקול ברמה הגבוהה ביותר בתעשייה ,ציוד קצה המשמש את
הצלמים והבמאים המוכרים ביותר בתעשיית הטלוויזיה והקולנוע בארץ ובעולם.

אף אחד לא באמת יכול לזכור עמודים על עמודים של טקסט בע"פ .לכן ,הטלפרומפטר,
הממוקם ממש מול עדשת המצלמה ,יציג לכם\ן את הטקסט שלכם\ן בצורה חלקה וטבעית,
לקריאה בטוחה ,כאילו אתם\ן זוכרים\ות את הטקסט בע"פ.

-

-



מאפרת טלוויזיה היא לא מאפרת רגילה (חתונות וכד') .בכדי שהצילום יצא מקצועי והלוק שלך
יראה טלוויזיוני ומקצועי – המאפרת תדאג למראה המושלם והמתאים ביותר אותו תרצו לשדר
לקהל הלקוחות הפוטנציאליים שלכם.

את העריכה נעשה ביחד – כדי שתקבלו בדיוק את המוצר שאותו דמיינתם בראשכם עוד הרבה
לפני שהמצלמה התחילה לעבוד .על הסרטונים יוטמעו כותרות של משפטי מחץ והדגשים
שחשובים לכם בכדי להעביר את המסר ללקוחות הפוטנציאליים שלכם בצורה הכי ברורה והכי
חד משמעית .החבילה הבסיסית כוללת שתילה של עד  10כותרות לסרטון.

מוזיקה מקורית ומותאמת אישית – עם רישיון שימוש אינטרנטי בלתי מוגבל.
-

מה יותר חשוב ממוזיקה שפותחת ומלווה את הסרטונים שלכם ,ותפורה בול על המיתוג העסקי?
אני אלחין ,אעבד ואפיק לכם מוזיקה מקורית וייחודית לעסק שלכם ,מוזיקה שתשתלב באופן
מושלם ,בפתיחה של כל סרטון ,לאורכו ובסופו ,ותיצור אווירה ייחודית שתגרום ללקוחות
הפוטנציאליים שלכם ליהנות מהצפייה לאורך כל הסרטונים.
אני מתחייב שלא להעביר או למכור את המוזיקה שיצרתי עבורכם לאף לקוח – כך שהיא באמת
תישאר ייחודית לכם ,ובנוסף חופשיה מזכויות שימוש ברחבי האינטרנט (ללא תמלוגים).

המשך בעמוד הבא

ומה תקבלו במתנה ביחד עם הסרטונים המוכנים שלכם?
ניתן לבחור  2מתנות מבין המתנות הנ"ל:





פתיח  +סגיר ייחודי של עד  10שניות באנימציה כולל מוזיקה בשילוב הלוגו שלכם
וסלוגן ייחודי .את הפתיח\ סגיר ניתן לבחור ממבחר עשיר של פתיחים באנימציה
העלאת הסרטונים לערוץ היוטיוב שלכם כולל הכנסה של מילות מפתח ,כותרת
ותיאור.
צילום סטילס איכותי ממהלך הצילומים של הסרטונים – ברזולוציה גבוהה – שתוכלו
להשוויץ לחברים ולמשפחה שלכם על היום שבו הייתם סלבריטאים ליום אחד!
יצירת תמונות מתוך הסרטונים עם כותרות מתאימות כתמונות ממוזערות לשתילה בערוץ
היוטיוב שלכם – בהתאמה לכל סרטון.

וכל זה ,רק ב ₪ 8500 -כולל מע"מ!
שירותים נוספים שיחסכו לכם המון זמן מיותר וכסף:
(המחירים יינתנו ע"פ דרישה ובכפוף להזמנה)


חבילת עיצוב תדמית מלאה:
לוגו ,פייסבוק  ,באנרים ,נייר מכתבים ,כרטיסי ביקור ,מדבקות ,עיצוב לדיסקים ועוד ,בעיצוב אישי
ע"י מעצבת ומאיירת מקצועית עם ניסיון אדיר במיתוג ומינוף עסקים ,והבאת לקוחות חדשים לעסק.



הקמת אתר אינטרנט מושלם!
-

לאיזה בעל עסק אין אתר אינטרנט? בשיתוף עם חברת הקמת אתרים הנותנת שירות מהיר
ואיכותי – נבנה לך אתר אינטרנט שייתן לעסק שלך יתרון וודאי על המתחרים שלך .האתר יהיה
מעוצב ,מהיר ,נגיש וידידותי לגולשים=הלקוחות הפוטנציאליים שלך.

המשך בעמוד הבא



הקמת ערוץ יוטיוב
-



היוטיוב הוא הטלוויזיה של ההווה ושל העתיד .היוטיוב מהווה מקור הכנסה אדיר לעסקים
קטנים וגדולים ,באמצעות צפיות ופרסומות .ערוץ היוטיוב שלכם גם יהיה תחנת הטלוויזיה
האישית שלכם וגם תוכלו להתפרנס מצפיות בערוץ שלכם .את הסרטונים מהיוטיוב ניתן
להטמיע בכל אתר או רשת חברתית בקלות.
את ערוץ היוטיוב שלכם נקים בשילוב המיתוג הייחודי שלכם ובצורה נכונה בכדי ליצור חווית
צפייה ללקוחות הפוטנציאליים שלכם.

הקמה וקידום של עמוד עסקי בפייסבוק
יודעים מה זה  ? LIKEמי לא!!! הידעתם שלייקים רבים בעמוד הפייסבוק שלכם מקדמים את העמוד
בגוגל? עמודי פייסבוק מקצועיים הם מקור מוכח וודאי להגדלת הכנסות בכל עסק .זהו חלון הראווה
הגדול ביותר בעולם ובשילוב הסרטונים שלכם הוא יכול להפוך למקור הלקוחות החדשים מספר 1
בעסק שלכם.



כתיבה ,בימוי והפקה של סרטוני אנימציה שיווקיים לעסק שלך
-

בשנים האחרונות ,האנימציה עלתה כמה שלבים והפכה לכלי יעיל מאוד בהעברת מסרים
שיווקיים ללקוחות פוטנציאליים .בפרסומות טלוויזיה ,סרטונים שיווקיים ביוטיוב ובשאר ערוצי
המדיה החברתית ניתן לצפות ביותר ויותר סרטוני אנימציה איכותיים המעבירים את המסר
בצורה הטובה ביותר.
אנחנו ניצור לכם את הסרטון המתאים ביותר להעברת המסרים השיווקיים שלכם ובכך "נצוד"
את עיניהם של הלקוחות הפוטנציאליים שלכם ונטמיע בצורה אופטימלית את המסרים
השיווקיים במקום הנכון ,וזאת בשיתוף עם האנימטור גיא גזית ובית הפקת התוכן והאנימציה
"תגלית".

זכרו!
 עמידה ברחוב וחלוקת עלונים גוזלת זמן יקר אותו הייתםיכולים להשקיע בעסק שלכם.
 טלמרקטינג עולה המון כסף ולא מבטיח לכם חשיפהגדולה לאורך זמן.
סרטון וידאו עובד בשבילכם  24שעות ביממה! וחוסך לכם
זמן וכסף יקרים!!!
התקשרו עכשיו:
חן גוסלר בית הפקה 052-541-8666

