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סרטי תדמית
 סרטוני תדמית טומנים בחובם כח אדיר ויכולות עצומות לפרסום, שיווק ומיתוג. הרעיון המרכזי בהפקת

 סרטון תדמית הוא לאסוף כמה שיותר מידע על נושא הסרט ולהשתמש בו בשלב הצילום, ההפקה והעריכה
לאחר מכן וכך מתקבל מוצר מושלם המתאים בדיוק לצרכי הלקוח.

 סיטי סטודיוס בעלת נסיון רב בתחום סרטוני התדמית. מחלקת הפקת סרטוני התדמית בסיטי סטודיוס
 התפתחה לאורך השנים וכיום היא כוללת מגוון אנשי מקצוע בכל התחומים הדרושים להפקת סרטון תדמית

מוצלח ואיכותי.
על מנת להפיק סרטון תדמית איכותי ישנם מספר שלבים שעל הלקוח לעבור יחד עם הצוות המקצועי:

).Pre-Productionשלב התחקיר והתסריט (
 בשלב זה נאספים חומרים לגבי הלקוח ומושא הסרט (הנושא עליו נעשה הסרט) ונבנה תסריט מתאים

ומכוון על מנת שהצופים בסרט יקבלו את המסר הנכון.

שלב איסוף החומרים
 בשלב זה מצלמים את האיזור, הקריין , או מעורבים אחרים בסרט – על פי דרישת הלקוח (או כולם גם יחד)

ומקליטים וידאו ואודיו איכותי שיהיו בשימוש בשלב הסופי.

)Post-Productionשלב העריכה והאריזה (
 בלשב זה יושבים בעלי מקצוע איכותיים מצוות סרטוני התדמית של סיטי סטודיוס ומעבדים את כל החומרים

שנאספו כמובן על פי דרישת הלקוח ולשביעות רצונו או רצונה.

סוגי סרטי תדמית
 סרטי תדמית לעסקים הםהסוג הנפוץ ביותר של סרטי תדמית, סרטונים קצרים אלה ( בדרך כלל עד דקה
 וחצי לערך) מאפשרים לכל בעל עסק או חברה להציג באופן ויזואלי מוצר, שירות או כל מסר אחר על מנת
 להציג לצופים בדרך הטובה ביותר את המסר המוצר או השירות. סרטוני תדמית לעסקים משולבים בדרך
כלל באתרי הבית של החברות או בדפי מוצרים באתרים כאלה ומהווים כלי מכירות ופרסום אולטימטיבי.

סרטי גיוס כספים
 סרטוני גיוס כספים הם תחום ייחודי בתוך תחום סרטוני התדמית. אלו סרטונים שנועדו לגרום לאנשים

 לתרום או לרכוש מוצר או שירות כאשר הרווחים מגיעים למקום הרצוי ללא קשר אם מדובר בקמפיין פוליטי,
 עזרה לנזקקים או סיוע לאסון בינלאומי, סרטי גיוס כספים דורשים מקצועיות רבה ונסיון רב בכל שלבי
 ההפקה שכן אחד הדברים המכריעים בעת שמנסים לגרום לצופים לתרום כסף הוא התסריט והעריכה

האיכותית שתדבר על ליבם.

סרטי הדרכה
 אלו הם סרטים המופקים על מנת להקל על הסברה או הדרכה של אנשים בנושאים הדורשים ידע בדרך

 כלל. את התסריט בסרטי הדרכה והסברה כותבים ברב המקרים עם צוות משולב של סיטי סטודיוס ומזמין
 הסרט על מנת לקבל את מלוא המידע על נושא ההדרכה או ההסברה. בסיום מתקבל סרט שלאחר צפייה

בו יוכל הצופה לבצע או להבין את נושא ההסדרכה או ההסברה בצורה טובה יותר.

 חשב להזכיר כי אנו בסיטי סטודיוס ערוכים בצורה הטובה ביותר על מנת להתאים הפקות שונות על פי
 דרישה ובמגבלות התקציב שלכם, התוצאות ללא רבב. כמובן שתוכלו למנף את יכולות סיטי סטודיוס

הנוספות להפצה ושיווק הסרטים שניצור עבורכם.
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