


وجهتك ا�ولى في عالم ا�عالم

ــار  ــي أوت ــن ف ــات نح ــقف التطلع ــوق س ــه ف ــا نقدم ــن أن م ــا نؤم �نن
ا�صعــدة  شــتى  فــي  الفنيــة  االعمــال  أروع  لكــم  نعــزف  الفنــون 
ــم  ــريك لك ــون ش ــات لنك ــد االحتياج ــات ونس ــي الرغب ــاالت لنلب والمج
فــي نجاحاتكــم وداعمــا رافــدا �عمالكــم مــن خــالل تقديــم باقــة 
وا�داريــة  والتقنيــة  والصوتيــة  المرئيــة  الخدمــات  مــن  مميــزة 

والتطويرية.



التميز

(بيرد باجيت)

شيء متاح لجميع ا�شخاص 
المستعدين لاللتزام به      



نحن في أوتار الفنون ملتزمون بالتميز مما يجعلنا خياركم 
االول الذي يعكس حرفيتكم الختيار ا�فضل العمالكم 

ومشاركتكم لصناعة نجاحاتكم ورسم مشاعر البهجة 
في نفوسكم نعدكم بأننا سنقدم خدماتنا بجودة عالية 

تتسم باالبتكار واالبداع لتحقيق الريادة في مجال ا�نتاج 
ا�عالمي المرئي والمسموع والخدمات التسويقية والتقنية 

وخدمات تنظيم الفعاليات والمؤتمرات من خالل فريقنا 
المتناغم صاحب الخبرات المتراكمة وا�فكار الجذابة 

واالمكانيات الحديثة والالمحدودة والتقنيات العالمية.



قيمنا..
هويتنا



نؤمن في أوتار الفنون بأن قيمنا هي هويتنا: فالجودة هدفنا نؤمن بمقولة محمد بن راشد ال 

مكتوب حين قال:  ( الجودة ليست غاية بل أسلوب حياة ) واالتقان وسيلتنا متمثلين مقولة 

ستيف جوبز حين قال: ( الناس تحكم عليك من خالل ادائك لذلك ركز علة مخرجاتك واجعل 

الجودة واالتقان هي مقياس اعمالك وال تنظر إلى الكم ولكن إلى الكيف )

ورضاكم شعارنا جاعلين على عاتقنا االلتزام بما قاله sam Walton مالك شركة وول مارت :

 ( the goal as a company is to have customer service that is not just the best but legendary ) 

وكذلك ال نغفل ابدا خدمات ما بعد البيع لكسب رضاكم.



ابتكار الهوية البصرية واستراتيجيات العالمة التجارية

صناعة التطبيقات والمواقع االلكترونية وبرمجتها والدعم الفني لها

تقديم الدراسات واالستشارات التسويقية وإدارة مواقع التواصل

تنفيذ الحمالت ا�عالمية وخدمات التسويق االجتماعي

تنظيم الفعاليات والمؤتمرات وتجهيز كافة االحتياجات التقنية والبشرية

تنظيم الدورات التطويرية وتجهيز اجتماعات ورش العمل

صناعة المونتاج والمكساج على احدث االجهزة والبرامج

تصميم وتتنفيذ التصاميم بكافة انواعه الثابت والمتحرك

ماذا نقدم؟



وحتى نلبي احتياجاتكم ا�عالمية بطرق اكثر احترافية فإننا 

نسعى لتقديم خدمات إعالمية مميزة وعلى أحسن وجه ونضمن 

لكم تكامل العمل بالجودة وا�تقان بشكل احترافي وفي الوقت 

الذي تحددونه سعيا لرضاكم وأن تكونوا في احسن حال.

 نحترف
الجودة





انتاج التقارير الصوتية.

كتابة النصوص والسيناريوهات وا�فكار ا�بداعية.

التسجيل الصوتي بأحدث التقنيات.

تسجيل ا�عمال الفنية بجودة عالية.

استديوهات صوتية مجهزة بكافة التقنيات الحديثة.

توفير الكوادر البشرية الصوتية المتخصصة.

ا�نتاج
الصوتي 





انشاء وإدارة الحسابات على مختلف شبكات التواصل االجتماعي.

صناعة المحتوى ا�بداعي والمناسب لكافة وسائط الشبكات.

ابتكار الملف التعريفي الخاص وتوثيق الحسابات.

التسويق االلكتروني وتنفيذ الحمالت ا�عالمية.

تصميم المواقع والتطبيقات البرمجية والدعم الفني لها.

تقديم الدراسات واالستشارات التسويقية وإدارة مواقع التواصل.

صناعة الهوية البصرية واستراتيجيات العالمة التجارية.

التواصل
ا�جتماعي 





تصميم وتنفيذ كافة أعمال المؤتمرات والمعارض والملتقيات.

تنفيذ الديكورات وتأمين الشاشات واالضاءات وا�جهزة المتخصصة.

التصميم والطباعة لجميع االعمال االعالنية المختلفة.

تأمين كافة الهدايا واالكسسوارات الدعائية.

عمل ورش عمل خاصة بالجهات.

إقامة دورات تدريبية تطويرية.

تنظيم الفعاليات





انتاج ا�فالم الوثائقية والبرامج واالعالنات وغيرها.

تصميم ا�عمال بطريقة االنفوجرافيك والموشن جرافيك.

التصوير الجوي بالطائرة وتصوير التايم البس.

كتابة النصوص والسيناريوهات وا�فكار ا�بداعية.

التصوير السينمائي بأحدث التقنيات.

التصوير الفوتوغرافي االحترافي.

تأمين استديوهات التصوير والبث وكافة المعدات الفنية.

تأمين كافة الكوادر البشرية الفنية المتخصصة.





نضمن لك في أوتار الفنون حصولك على منتج نهائي يفوق كل 

التوقعات ذلك فإن لدينا فنيي مونتاج ذو مؤهالت عالية من جهات 

معتمدة يملكون مهارات تخصصية قادرون على تحويل لقطات 

الفيديو الخاصة بكم الى عمل ابداعي يفوق التوقعات وفق 

ا�سس االخراجية المعتبرة في هذا الفن با�ضافة الى وحدات 

تحرير مونتاج متطورة وبالتقنية العالية لتلبية كافة االحتياجات من 

حيث السرعة والجودة.

حكايتنا مع المونتاج



المونتاج إبداع وإتقان
المونتاج على احدث االجهزة والبرامج.

مرونة في العمل من حيث االوقات ومكان العمل.

مكساج ا�صوات المصاحبة باحترافية فائقة.

تقديم الحلول للتعامل مع كافة وسائط الفيديو وانواعها.





قصتنا مع الجرافيكس

 Åنقدم لك في أوتار الفنون الجمال على شكل جرافيك يكون متعلق

بالتصميم الثنائي او الثالثي االبعاد فإننا أوتار الفنون متخصصة في هذا 

المجال فنحن نوفر جرافيك الرسوم والحركة على اجمل صورة من خالل 

فريقنا ا�بداعي والمتميز ومن خالل اجهزتنا الحديثة والمتقدمة.



.٣d – ٢d تنفيذ كافة اعمال الجرافيك المتحركة والثابتة

ابداع ا�فكار للهويات والتصاميم الفنية المختلفة.

تنفيذ اعمال الشارات والفواصل واالعالنات واالنفوجرافيك وغيرها.

 الجرافيكس
روعة وجمال





انسجامنا مع ا�لوان
نقدم في أوتار الفنون وحدات متخصصة لعمليات المعالجة 

اللونية العالية المستوى لكافة االعمال المرئية حيث تعتبر واحدة 

من العمليات ا�كثر تطلبا من حيث االبداع والتقنية وذلك من خالل 

فريقنا المتخصص في هذا المجال ومن خالل التقنيات االحترافية 

التي تضمن افضل النتائج المبهرة.



ا�لوان بهجة وإبهار
المعالجة اللونية لكافة االعمال المرئية القصيرة والطويلة.

العمل من خالل فريق صاحب خبرة ومهارات ذوقية في هذا المجال.

المعالجة اللونية باستخدام احدث االجهزة والبرامج.





ا�لوان بهجة وإبهار
المعالجة اللونية لكافة االعمال المرئية القصيرة والطويلة.

العمل من خالل فريق صاحب خبرة ومهارات ذوقية في هذا المجال.

المعالجة اللونية باستخدام احدث االجهزة والبرامج.

لمساتنا مع المكساج

نضمن لك في أوتار الفنون حصولك على 

مكساج صوتي يسعدك ويطربك في ان 

واحد �ننا نملك فنيي مكساج ذوي 

كفاءات عالية من جهات موثوقة 

ويملكون مهارات تخصصية قادرون على 

تحويل طلباتكم الصوتية الخاصة بكم 

الى سيمفونية إبداعية تروق لكم كما اننا 

نلبي لكم كل ذلك في الموعد الذي 

يناسبكم بجودة وإتقان.



ا�لوان بهجة وإبهار
المعالجة اللونية لكافة االعمال المرئية القصيرة والطويلة.

العمل من خالل فريق صاحب خبرة ومهارات ذوقية في هذا المجال.

المعالجة اللونية باستخدام احدث االجهزة والبرامج.

المكساج عزف وأنغام
المكساج في استوديو يحوي احدث االجهزة الصوتية.

مرونة في تسجيل المقاطع الصوتية من حيث االوقات ومكان العمل.

تقديم المعلومات والمهارات في ا�داء الصوتي عند االحتياج





ا�لوان بهجة وإبهار
المعالجة اللونية لكافة االعمال المرئية القصيرة والطويلة.

العمل من خالل فريق صاحب خبرة ومهارات ذوقية في هذا المجال.

المعالجة اللونية باستخدام احدث االجهزة والبرامج.

نقدم لك في أوتار الفنون ا�تقان على شكل تطبيق أو موقع إلكتروني في 

نظامي IOS وكذلك Android عندما يكون االمر متعلقا بتصميم واجهات 

التطبيقات أو المواقع ا�لكترونية فإننا خبراء في هذا المجال لتقديمه على 

افضل حلة وكذلك كتابة المحتوى الذي تريده والدعم الفني طوال حصولك 

على التطبيق كما اننا نوفر لك اكثر من هذا من خالل فريقنا الحريص على 

االطالع في كل ما هو جديد في عالم التطبيقات والمواقع والمدونات.

حرفيتنا مع التطبيقات



التطبيقات تطلعات واح�م
تنفيذ كافة اعمال الواجهات البصرية وااليقونات

االبداع في ابتكار المحتوى المميز الخاص بالتطبيق والموقع

تنفيذ كافة ا�مور البرمجية والتقنية وأمور الدعم الفني



شخصياتنا مع الفعاليات
نقدم في أوتار الفنون فريق متخصص مدرب خصيصÅ لتلبية 

احتياجاتكم في منصات الفعاليات والمؤتمرات والمناسبات 

والذي تم تأهيله بمخرجات عالمية تفوق الوصف حيث نمتلك 

فريقÅ عالي المستوى في الترحيب والضيافة وإدارة الفعاليات 

وإدارة فرق العمل لذا حتمÅ ستجدون مبتغاكم لدينا.



الفعاليات واجهة وانطباع
نوفر لكم كافة الخدمات اللوجستية التي تريدونها من تجهيزات قبلية

فريق العمل يملك خبرات ومهارات ذوقية في التعامل مع المناسبات

نستطيع إدارة الفعاليات وورش العمل والدورات التدريبية وحجز القاعات 

وتوفير احتياجاتكم

لدينا قائمة لمدربين مميزين محترفين في مجاالتهم.



+966530127177

www.uttarmedia.com

uttar.media@gmail.com

 +966114221824 

uttarmedia

الحمــراء - شــارع حــي   -  مخــرج ٩ 
 الشــيخ الحســن بــن حســين بــن علــي


