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סרטונים שיווקים ויצירתיים לרשתות חברתיות ולעסקים סטודיו אומנים להפקת סרטי תדמית,
סרטי מוצר, וידאו בבימוי יצירתי וצילום מקצועי. אנו מפיקים סרטונים לרשתות החברתיות כתוכן
מקדם ומוכר. אלופים בטיקטוק, חדים באינסטגרם, חזקים בפייסבוק. חיים ברשת. אנו מעצבים,

מצלמים באיכות מקצועית, מכירים מתודות לשיווק בכל ערוץ.
מה זה סרטון מוצר ?

ישנם מספר סוגים של סרטוני מוצר. סרטון מוצר תפקידו להעביר ללקוח בפרק זמן מאוד קצר את כל יתרונותיו
של המוצר בפעולה. סרטון מוצר מתרכז במוצר בלבד. סרטון וידאו מאפשר להמחיש ללקוח את יעילות המוצר

במצבים שונים.

מוצר אינו רק מוצר פיזי מוצרי תוכנה ומוצרי שירות ע״י איש מקצוע נכללים אף הם בסרטוני מוצר.

צילום מוצרים אופנה לאתר מכירות, לזירות מסחר
ולרשתות חברתיות.

אנו יוצרים קונספט בוידאו ובתמונות עבור רשתות ומותגים מובילים לזירות
מכירה ברשת.

מומחים בצילום מוצר טכני על רקע לבן לאתרי מסחר וצילום ארט סושיאל עם
אמירה וקונספט גרפי ממתג ומבדל מהמתחרים. תמונות מעוצבות במידות

מתאימות. וידאו לריילס, סטורי, פור-יו, שורטס. וידאו לאתר.

מדיה מקדמת ומגדילה מכירות.
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צילום תכשיטים מקצועי. וידאו | תמונות | סושיאל
חברת התכשיטים האיטלקית מבית האמן ארושה. עיצוב ויצור תכשיטים.

זכינו לעצב את הלוגו והקו הגרפי לחברה, לצלם וידאו ותמונות מוצרים לאתר
המכירות, וידאו לקידום וסושיאל ותמונות לייף סטייל לרשתות החברתיות

ולקידום מכירות.

מספר דוגמאות לצילום וידאו באיכות גבוהה וטבעית עבור אתרי מכירות רשתות
חברתיות. שימוש גם לפרסומות, סרטוני מוצר וסושיאל.

סרטוני וידאו מוצגים באתר - טבעות מסתובבות

צילום מוצר אמן ויוצר כלי עבודת יד
צילום מוצר כמו מתכות אבנים יקרות, אביזרי אומנות, עתיקות, מתכות וזכוכית מורכב מכמה

מרכיבים חשובים. שמירה מקסימלית על המקור. מינימום עריכה של פוטושופ ותוכנות חיצוניות בכדי
לשמור את הצורניות, טקסטורה, תגובת מתכת או השתקפות מקורים של  האבן. המוצר צריך

להיראות טוב בזירת המכירה אך חשוב שיהיה אותנטי והכי קרוב למציאות. אנו מתמחים בהתאמת
תאורה נכונה, העדשה המדויקת, רקעים וסביבה, אביזרי תלייה ואביזרי תנועה לוידאו. אנו מוצאים

את הזוית הנכונה והתאורה המדויקת בכדי להימנע מתיקונים שיוצרים מניפולציה על הרוכש.
וייס הוא אמיר לבנון, יוצר אומן ומומחה להיסטוריה ולוחמה של ימי הביניים והעת העתיקה בישראל.

המותג של אמיר מתרכז בעיקר ביצירה מושלמת של פריטים ייחודיים מתקופות שונות. אמיר יוצר
פריטים ממתכות אמיתיות ואיכותיות בעבודת יד, כיפוף, חישול ורקיעה ידנית ליצירה מיוחדת ויחידה.
כל פריט הוא ייחודי, מאוזן, אגרונומי ללבישה או הרכבה וחזק לפעולה. הפריטים של אמיר משמשים
שוק אספנים עצום, אנשי אומנות שאוהבים את הפריטים כאלמנט עיצובי בסלונים, במבואות, חדרים

ומשרדים.
אמיר מייצר ומתאים אביזרי לחימה אותנטיים להפקות סרטים, מוזיאונים, מעצבי פנים, וקהילות

אספנות עולמיות.
תמונות של דוגמן עם קסדה רשת תמונות של חרב תמונות של מגן ידיים כסוף

צילום מטבעות
צילום מטבעות בתהליך משמר ותקני. צילום מטבעות עבור אוצר מוזיאון במרכז למידה המציג

פריטים מהתקופה הביזנטית. כחלק מצילום עשרות פריטים מורכבים במרכז הלמידה חידשנו את
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צילומי המטבעות ממאות קודמות. צילום במקרו עם סט תאורה רפלקטיבי להדגשת הבלט

והטקסטורה. שמירה על צבעי מקור.
הליך גישה ואביזרי אחיזה דקדקנים לפעולות הרמה, הזזה, הצבה. צילום באוהל צילום.

סרטוני מוצר מוצרי דיגיטל ״הארד סייל״ קצר ולעניין. סרטון אנימטיבי גרפי וצבעוני, בולט בפיד וקופץ
בצד, מנתב מהפור-יו לאתר המכירות או לדף נחיתה. יחסי המרה גבוהים. ממתג ממצב.

שלוביצועחשיבהמפיתוחעמיתנט.חברתשלהנראותמערךכלאתמחדשמיתגהoneshotחברת
הלוגו, בניית קונספט, רעיון, בניית הדמות וחדירה לשוק באופן צבעוני וקרטוני קלילי...כמעט גיימרי.

ביצוע מלא, עיצוב, תלת מימד, דפוס, פיתוח ועיצוב אתר תדמית ואתר מכירות, דפי נחיתה, מדבקות
סרטוניומערך.seoאורגניוהטמעהיח״צ,,ממומניםקמפייניםניהולמשרדי,דפוסחלל,ועיצובקיר

וידאו מונפשים לקידום מכירותת. סרטונים ייעודים למובייל, סטורי, ריילס, פור יו. שיעור ההפנית
oneshotועיצובבפיתוחעמיתנטאתרמאוד.גבוהלאתר
oneshotועיצובבפיתוחעמיתנטאתר

סרטון מוצר וידאו

סרטון מוצר בוידאו היא הדרך הקרובה ביותר לתפיסתו המציאותית של הצרכן.
הצרכן רואה את המוצר האמיתי ובוחן את המוצר במצבים שונים ובפעולה.

סרטון מוצר חייב להיות מצולם היטב בזוויות מחמיאות ושמירה על קו אסטתי.
שימוש בציוד צילום וסט תאורה מתאים.

הוספת פרזנטור או מודליסט להדגמה מגדילה את אפקטביות הסרטון.ה

סרטון מוצר טכני

צילום של מוצר והדגמה של מצבים שונים, יעילות, יתרונות, הסרטון בעיקרו
אינפורמטיבי ומתאים לפלטפורמות מכירה כאשר הרוכש כבר נוכח בנקודת זמן
לפני רכישה, סרטון זה מיעל בעשרות מונים את תהליך ההמרה לרכישה ומסיר

מכשולים ואי ודאות בתהליך הרכישה. הוכח כי וידאו מגדיל את אחוזי ההמרה
בעשרות אחוזים ויוצר פער בטראפיק על פני מתחרים אחרים באתרי מכירות

ובזירות מסחר.
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סרטון מוצר מקדם מכירות

סרטון מוצר מקדם תפקידו ללכוד ברשתות החברתיות לקוחות פוטנציאלים על
lookשנקראמהיחודי,תוכןאומנתית,אסתטית,אמירהידי and feelמדבר

בשפה של הצרכנים.  גם פרזנטור ידוע או מודליסט מדויק מושך תשומת לב
למוצר בפרט שהמוצר הוא מוצר שימוש או צריכה על ידי אדם.

לכן סרטון מוצר נקרא גם סרטוני סושיאל, מושג שמתייחס לקמפיינים שלמים
שמיועדים לרשתות החברתיות המניעים למכירה של מוצרים טרנדיים, מוצרי
אופנה, גיימינג, צריכה, אומנות, שירות, לייף סטייל, תחביבים, גאדג׳טס ועוד.

סרטון מוצר בתלת מימד או אנימציה.

סרטוני מוצר בתלת מימד מתאימים למוצרים בתכנון ופיתוח שאינם קיימים או
קיימים למחצה. סביבת תלת מימד מאפשרת להקים ולמדל את המוצר היעודי

ואף ליצור חללים מתאימים, תגובות פיזיקליות, טקסטורות תאורה ועוד.

סרטון מוצר באנימציה דו מימד

אנימיציה דו מימדית מעבירה מסר של קלילות ילדותית, חברותית ומחוייכת.
כאשר אנו רוצים לפשט תהליך או שירות מורכב נפנה לסביבה הקרטונית ושימוש

בצבעי פסטל ותנועה חלקה עם קריינות קלילה ברקע. סרטוני מוצר מסוג זה
מתאימים לאפליקציות, סביבות תוכנה ושירותי רשת. העברת מסר בקלילות.

סרטון מוצר לתהליכים

סרטונים מסוג זה מתעדים תהליכים סביב המוצר עצמו, תהליך הקמת המוצר,
תהליך תכנון ותיעוד כל שרשרת היצור עד לממוצר המוגמר.
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סרטונים מסוג זה משמשים מעבדות רפואיות, מעבדות רכיבים אלקטרונים,
מפעלים וגם תהליכים קטנים של אומן או יצרן מוצר ביתי בוטיק.

ניתן לשלב אמצעי עזר ויזואלים ואינפוגרפיקה אסטתית כגון תלת מימד. ואפטר
אפקט לביאור התהליך.

מה ההבדל בין סרטון מוצר לצילום מוצר?

סרטון מוצר מתייחס לסרטון בין דקה בערך או יותר שתפקידו להדגים את המוצר
או השירות במספר סביבות ושימושים שונים על ידי צילום והמחשה של המוצר

בפעולה. סרטון מוצר מלווה במוזיקת רקע וסאונד ומלווה בקריינות או בכתוביות
לעיבוי יתרונות המוצר. סרטון מוצר לעיתים מבויים ככתבת תחקיר קלילה

בעזרת מראיין או מודליסט שמעמיק את העניין ומאפשר גם לראות את בעלי
המוצר, המפתח, או מנכ״ל החברה. סרטוני מוצר יצירתיים עם אומנים ותסריטים

יצירתיים יוצרים ויראליות ומעבירים את המוצר באווירה טרנדית.

צילום מוצר : צילום מצור מתייחס להיבט הטכני של הצילום ולצילום גולמי בלבד
בתאורה.מעלות360במסתובבשניות15שלוידאומקטעעצמו.המוצרשל

מדויקת ומחמיאה. סרטונים מסוג זה מיועדים לאתרי מכירות, זירות מסחר,
מכירה ברשתות חברתיות,  מסכי ענק בנקודות מכירה, ושימוש כחומר גלם

לסרטוני תדמית ופרסום לעסק.

צילום מוצר, תכשיטים ואבני יוקרה. מתכות וזכוכית.

צילום וידאו לתכשיטים, אבנים או מתכות שונה משמעותית מצילום תמונות
סטטי. מכיוון שהאוביקט בתזוזה מידת התאורה ועוצמת ההשתקפות של האור
משתנה. בנוסף האוביקט משקף את חלל הסביבה כגון קירות, ציוד צילום ועוד.
ניתן לצלם בתוך אוהל צילום לבן וניתן לתכנן סט מדוקדק לתוצאה עמוקה יותר.
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אנו משתמשים בשיטות שונות כגון אוהלי צילום בגדלים שונים לצילום טכני
שטוח של עשרות מוצרים. אנו גם מצלמים פרטני מוצרים מורכבים שדורשים

צילום תקריב או תנועה יחודית עם גישה אומנתית מחמיאה ואסתטית.

איך מפיקים סרטון מוצר ?

אומדן ההפקה של סרטון מוצר נע בין מאות שקלים  ועד מאות אלפי שקלים
לצילום טכני מורכב.

ההבדלים נובעים ממורכבות הצילום, עלויות הפקה ודקורציה, סוג הצילום ומבנה
סט המצלמות והתאורה.

נכון שזה קשה לקבוע מחירים והשוק נע בין מספר שיטות וחברות אך כיום ישנם
כבר דרישות מוסדרות של לקוחות וחברות.

מספר דוגמאות :

מוצר בודד לקידום ברשת: אנו נתקלים בהמון סרטונים שמציעים לנו לרכוש מוצר
כושר, תיק טיולים מאוד פרקטי,  סט חומרים לבניית ציפורנים, תיק אופנתי של

חברה מסוימת, נעל שווה של חברת ספורט אייקונית, אפליקציה הכרויות,
הרשמה לאתר חדשות, או שירות מבעל מקצוע מומחה בתחומו.

תהליך ההפקה מתחיל בשיחה ישירה ועניינית להכרת הלקוח, המוצר,
והדרישות.

מייד לאחר מכן הלקוח מקבל הצעת מחיר ואבני דרך להתחלת התהליך.

אנו דואגים לאיסוף המוצרים אלינו לסטודיו באופן אישי או לחלופין אנו מגיעים
עם ציוד לאתר הצילומים על פי הסיכום.

כל התהליך נעשה בצורה מוקפדת ולפי לוח זמנים. החומרים מועלים לדרייב
וירטואלי פתוח להורדה כחומרי גלם מקוריים.
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