مــقــدمـــــــه
ماحصــل تــﻼش و کوشــش آژانــس تبلیغاتــی آهنــگ تصویــر ،خلــق آثــاری بــا رویکــرد علمــی و
اثربخــش در امــر مســتند ســازی ،تبلیغــات ،توســعه برنــد مشــتریان و تســخیر ذهــن مخاطبان
بــوده اســت .آنچــه در ایــن ســالها بــه ثمر رســیده به بهتریـــن شکـــل گویـــای مسیـــری اســت
که تاکنـــون طـــی نمـــوده ایـــم .آژانس تبلیغاتــی آهنگ تصویــر ،حاصل جمعــی از متخصصان
و دانشآموختــگان در حــوزه ســینما ،تلویزیــون و تبلیغــات اســت کــه همــواره مــی کوشــد تــا
ســهم ارزنــدهای در پیشــرفت و اعتــﻼی تولیــد محتــوا در زمینــه هــای مختلفــی اعــم از ســاخت
انواع فیلمهای مستند  ،تیزرهای تبلیغاتی و ارائه راهکار های خﻼقانه را داشته باشد.
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Ahange Tasvir Advertising Agency
آژانــــس تبلیـغـاتـــــی آھـنــــگ تـصــویـــــر

محمـدکاظـــم بیــات
 .صاحب امتیاز و مدیر مســئول آژانس تبلیغاتی آهنگ تصویر
 .تهیه کننده سینمای مستند
 .عضو انجمن تهیه کنندگان ســینمای مستند و خانه سینما
 .تهیه کننده تلویزیون
 .بیش از  ۲۵ســال ســابقه کار در تولید فیلم  ،تبلیغات و تولید محتوا
 .برگزیده بهترین تهیه کننده در جشــن مستقل سینمای مستند ایران
ســال  ۹۶برای فیلم همجا

ســخن مدیر یت آهنگ تصویر
آژانــس تبلیغاتــی آهنــگ تصویــر از پــس ســالها تــﻼش و فعالیــت مــداوم در عرصــه فرهنــگ و هنــر،
اینــک بــا کولــه بــاری ســنگین از تجربیــات گوناگــون ،از آن مســیر ناهمــوار و غبارآلــود ناشــناختگی،
شــکوفنده و پویــا بــا هویتــی یگانــه ،بــه قلمــرو روشــن رویــای نخســتین خــود رهنمون شــده اســت.
چنانچــه آهنــگ تصویــر از همــان ابتــدا بــا ایــن پنــدار وارد دنیــای تبلیغــات شــد ،کــه هــر تصویــر
دارای ریتــم و آهنگــی پنهــان بــوده و چــه بســا مــی تــوان تــوازن آن را در قــاب تصویــر آشــکار نمود.
از ایــن رهگــذر تنهــا بایــد بــه امــواج نغمــه هــای آهنگیــن تصاویــر دنیــای پیرامــون گــوش ســپرد
تــا بــه جریــان بیکــران مانــدگاری و اصالــت پیونــد خــورد .آژانــس تبلیغاتــی آهنــگ تصویــر در
تمامــی ایــن ســالها بــی اعتنــا بــه جریــان هــای کاذب و نامــوزون عرصــه تبلیغــات ،همــواره در جهت
تع ن نگاه نخستین خود ،نگاهی نشأت گرفته از نغمه پنهان زندگی ،گام برداشته است.

٣

چشــــم انــداز
چشــم انــداز مــا خلــق آثــاری قابــل تأمــل بــا بهــره گیــری از شــیوه هــای نویــن ارتباطــات در جــذب
حداکثــری مخاطبــان بــوده اســت .بــر همیــن اســاس و بــا در نظــر گرفتــن تحــوﻻت روزافــزون در حــوزه
هــای مختلــف اجتماعــی  ،فرهنگــی و اقتصــادی و نقــش فنــاوری هــای پیشــرفته اطﻼعــات و ارتباطــات
در تغ ــر ماهیــت اطــﻼع رســانی و بــا توجــه بــه توانمنــدی هــا و تجربیــات آژانــس تبلیغاتــی
آهنــگ تصویــر در ایــن زمینــه و پــس از مطالعــه و بررســی فعالیــت هــای ارزنــده در کشــورمان ایــران و
سراسر جهان که حضور پررنگی در طول سالها فعالیت خود داشته است.

٥

توانمندی های آژانس تبلیغاتی آهنگ تصویر براســاس نیازهای کوتاه مدت و بلند مدت:
• طراحی و تولید انواع محتواهای رسانه ای )تیزر ،فیلم مستند و فیلم داستانی(
• مدیریت پخش رسانه ای ؛ استفاده از قدرتمند ترین بستر های پخش
• ایده پردازی و طراحی محتواهای تبلیغاتی با تکیه بر علم روز تبلیغات

٦

• دیجیتال مارکتینگ ،ارائه راهکارهای کاربردی و نوآوارانه به منظور بازاریابی در فضای دیجیتال
• طراحی و اجرای کمپین های تبلیغاتی
• طراحی و گرافیک کامپیوتری
• پوشش تصویری و عکاسی از نمایشگاه ها ،سمینارها و کنفرانس های داخلی و خارجی
• طراحی و ساخت تندیس

٧

دیجیتــال مارکتینگ
امــروزه معرفــی محصــوﻻت یــا خدمــات و تبلیــغ آنهــا در فضــای آنﻼیــن همچنیــن برنــد
ســازی دیجیتــال بــا اســتفاده از ایدههــای خــﻼق امــری متــداول اســت .آژانــس تبلیغاتــی
آهنــگ تصویــر بــا ارائــه راهــکار هــای خﻼقانــه و تولیــد محتــوای مناســب جهــت اســتفاده
در رســانه هــای دیجیتــال هماننــد شــبکه هــای اجتماعــی و همچنیــن طراحی و بهینه ســازی
وب ســایت و ارائــه راهکارهــای خﻼقانــه در فضــای دیجیتــال توجــه بیشــتر مشــتریان شــما
را جلب می نماید.

بخشی از خدمات بازاریابی دیجیتال آژانس تبلیغاتی آهنگ تصویر
• تدوین استراتژی های بازاریابی دیجیتال
• ساخت و مدیریت بستر های دیجیتال
) وبسایت اپلیکیشن های موبایل و ( ...
• تولید محتوای خﻼقانه
• بهینه سازی موتورهای جستجو
• بازاریابی شبکه های اجتماعی
• تحلیل اثربخشی برنامه های بازاریابی دیجیتال
• طراحی و اجرای کمپین های موبایل مارکتینگ
• طراحی و اجرای کمپین های شبکه های اجتماعی
 oبازاریابی ایمیلی
 oویدئو مارکتینگ ) تبلیغات Pre roll
 oتبلیغات در گوگل
 oاینفلوئنسر مارکتینگ
 oتبلیغات نمایشی در بستر های مختلف )بنری  ،همسان و ( ...
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طراحــی کمپین هــای تبلیغاتی
ارتقــا و توســعه هــر مجموعــه نیازمنــد برنامــه ریــزی و توجــه بــه چشــم اندازهــای تبلیغاتــی اســت .تیــم
برنامــه ریــزی آهنــگ تصویــر بــا رصــد بــازار و اهــداف کوتــاه مــدت ،بلنــد مــدت و نیازهــای مشــتریان و
قابلیــت هــای رســانه هــای مختلــف ،برنامــه هــای تبلیغاتــی خــود را بصــورت کمپیــن هــای تبلیغاتــی ارائــه
می دهد.
• تبلیغات محیطی
• تحقیقات بازار
• برنامه ریزی
• تولید محتوا

ایـــده پـرداز ی
اســتراتژی مــا در قــدم اول درک درســت و دقیــق از ذهنیــت و نیــاز هــای مشــتریان شــما و تبدیــل آنهــا بــه
طرحــی اثــر بخــش اســت .بــر همیــن اســاس اتــاق فکــر مــا نســبت بــه هــر موضوعــی تغ ــر ماهیــت داده
و بــا تکیــه بــر تــوان علمــی و خــﻼق خــود ایدههــای نــاب و دســت نیافتنــی را بــه واقعیــت نزدیــک
مــی ســازد .در نهایــت طــرح خــﻼق بــه دســت توانمنــد تیــم نویســندگی  ،فیلــم بــرداری یــا تیــم گرافیکــی
سپرده می شود تا مبدل به سناریو و یا تصویری قدرتمند از لحاظ بصری و اثرگذار گردد.

• انتخاب شعار
• خلق هویت بصری
• نگارش سناریوی تلویزیونی و رادیویی

٩

 CGIجلــوه های ویژه

موشن گرافی

انیمیشــــن:
• دو بعــدی
• سه بعـدی

١٠

١١

١٢

پوشش تصویری همایش ها  ،کنفرانس ها و نمایشگاه های داخلی و بین المللی

١٣

عکاسی
امــروزه ارزشــها و کاربردهــای هنــر عکاســی در امــور مختلــف مخصوصــا تبلیغــات بــر
هیچکــس پوشــیده نیســت ،آژانــس تبلیغاتــی آهنــگ تصویــر بــا بهــره گیــری از عکاســان
حرفه ای و با تجربه شما را در مطرح شدن بهتر یاری خواهد کرد.

• عکاسی صنعتی
• عکاسی خبری
• عکاسی هنری

١٤

عــکاس مهدی قنواتی
 .کســب مدال طﻼی آساهی شیمبون ژاپن

عــکاس مهدی قنواتی
 .كســب روبان افتخار از جشنواره عكس صربستان با موضوع موسیقی

١٥

تهیه و تولید انواع فیلم های مستند
• اجتماعی
• ورزشی
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• صنعتی

مستند تخت جمشیدی بر کرانه خلیج فارس
سال تولید ۱۳۹۶
به سفـارش پتروشیمیایـی تخت جمشیـد
تهیه شده در آژانس تبلیغاتی آهنگ تصویـر
مسـتـنـد تـخـت جمـشـیـدی بـر کـرانـه
خـلیــج فـــارس مـسـتـنـدی دربـــاره
پـتـروشـیـمـیـایـــی تـخـت جمشیــد از
ابتدا تا بهره برداریسـت.

١٦
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مستند هیوا
سال تولید ۱۳۹۷
پخش از شبـکه سـه ،شبکــه
مستنـــد و شبکــــه افـــق به
مناسبت سالگرد زلزله کرمانشاه
به سفارش صندوق کارآفرینی امید
تهیه شده در آژانس تبلیغاتیآهنگ تصویر
مســتند هیــوا روایــت آرزوها ســت کــه در زلزلــه کرمانشــاه ویــران
شدند اما با همدلی دوباره ساخته شدند.
〕︧+@\ ︡&,ا

سریال مستند داستانی بازگشت
سال تولید ۱۳۹۵-۱۳۹۴
پخش از شبکه دوسیما ۱۳۹۵
به سفارش بیمه رازی
تهیه شده در آژانس تبلیغاتی آهنگ تصویر
ســریال بازگشــت یــک ســریال اپیزودیــک بــا موضــوع حــوادث
اجتماعــی در گونــه تریلــر بــود کــه در  ۱۰قســمت  ۳۰دقیقــه ای بــه
تصویــر کشــیده شــد .ایــن ســریال تلویزیونــی بــر اســاس پرونــده هــای
واقعــی ســاخته شــد .حضــور افــراد واقعــی هــر پرونــده در ســریال و
جلــوی دوربیــن و شــرح وقایــع حــادث شــده بــر آنهــا و در ادامــه
دیــده شــدن همــان وقایــع بــه صــورت داســتانی از شــاخصههای ایــن
سریال محسوب می شود.
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فیلم مستند همجا

١٨

مستند همجا
سال تولید از سال  ۱۳۹۲تا ۱۳۹۵
تهیه کننده :محمدکاظم بیات
نویسنده و کارگردان :مهدی قنواتی
تهیه شــده در آژانس تبلیغاتی آهنگ تصویر
مســتند همجــا روایــت زندگــی مــردی بنــام »عبدالحســن« اســت کــه یــک روســتا در جنــوب
ایــران را بــرای خــود و خانــوادهاش ســاخته اســت .ایــن روســتا در اســتان بوشــهر واقــع شــده
و درآمــد اصلــی آنهــا هــم از راه کشــاورزی و دامــداری اســت .روســتا دارای یــک حســینیه و یــک
مدرســه اختصاصــی اســت کــه شــاگردان مدرســه همگــی خواهــر و بــرادر هســتند .عبدالحســن
طــی ایــن ســالها توانســته بــرای روســتای خــودش برقرســانی کنــد .او چهــار زن و
 ۲۷بچه دارد.

جوایز:
 .بهترین فیلم بخش بین الملل جشــنواره سینما حقیقت ۱۳۹۵
 .بهترین فیلم مســتند از جشن خانه سینما
 .نهمین جشــن مستقل سینما مستند ایران :۱۳۹۶
بهترین تهیه کنندگی
کارگردانی
تصویربرداری

جشنواره سینما مستقل

جشنواره سینما حقیقت

جشن خانه سینما ایران
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مســتند آوردگاه غیرت
سال تولید ۱۳۹۵
پخش از شبکه دو سیما ۱۳۹۶
به سفارش بیمه رازی
تهیه شــده در آژانس تبلیغاتی آهنگ تصویر
در مســتند آوردگاه غیــرت معضﻼت باشــگاه داری
حرفــهای در ورزش کشــتی بــه چالــش کشــیده
میشــود .میدانــی کــه در آن یــک کشــتیگیر
قبــل از رویارویــی بــا حریفــان خــود ،بــه علــت
فقــدان یــک نظــام جامــع حرفــهای در ورزش
ایــران ناگزیــر اســت بــا مســائل و مشــکﻼت
عدیــدهای سرشــاخ شــود ،کــه بــه نوعــی
می توانــد آینــده شــغلی او را در هالــه ای
از ابهــام فروبرد!

٢٠

تهیه و تولید انواع فیلم های مســتند  • :اجتماعی • ورزشــی • صنعتی

مستند آوردگاه غیرت

٢١

مستند سیجان
سال تولید ۱۳۹۴
پخش از شبکه دو سیما
به سفارش بیمه رازی
تهیه شــده در آژانس تبلیغاتی آهنگ تصویر
مســتند ســیجان به حوادث ســیل ســال  ۹۴در جاده چالوس
روســتای ســیجان مــی پــردازد کــه در این ســیل  ۸نفــر جان
خــود را از دســت دادنــد و بــا درایــت دهیــار آن روســتا کــه
بــدون اطــﻼع ســاکنین کل روســتا را بیمــه حــوادث کــرده
بود و با حضور بیمه تمامی خســارتها پرداخت شد.

فيلم مستند سيجان
٢٢

مستند سیـجان

٢٣

تولیـــد محتـوای رسانـه ای
آژانــس تبلیغاتــی آهنــگ تصویــر بــه پشــتوانه نویســندگان خﻼق،کارگردانــان بــا تجربــه  ،تیــم تدویــن و صداگــذاری ،تیــم جلــوه هــای
ویــژه ،آهنگســازان مطــرح و امکانــات بــه روز و پیشــرفته توانایــی تبدیــل کــردن هــر ذهنیتــی را بــه واقعیــت دارا اســت .ایــن آژانــس
مفتخر اســت که در این زمینه ها توانایی های خود را به اثبات رســانده است.

٢٤

تهیـه و تولیـد فیلـم های داستانـی و سریــال
گامی به پیش ،صنایع دستی ایران ،کار و اشتغال ،مجله بازیافت ،آب و زندگی ،فرصت ،بیدار شو آفتاب شد ،دستها و نقش ها کمی تا
قسمتی جدی  ،نوروزنامه ،شب یلدا ،برداشت دو ،بازگشت ،سیجان ،آوردگاه غیرت ،هیوا .این برنامه ها حاصل بخشی از تجربهای ٢٥
ساله ما در تولید برنامه های تلویزیونی بوده است .در بخش خصوصی نیز موفق به ساخت مستندهای زیر شده ایم :فاز یک عسلویه ،ایران
کوچک ،توانمندی های موسسه جهاد تحقیقات ،تهران ظهور یک کﻼن شهر ،مرگ حلبچه ،رادیو کردی ،موزه مبل ایران ،تخت جمشیدی
بر کرانه خلیج فارس ،زندگینامه آقای اسماعیل گازر )پدر هنر صنعت مبلمان ایران( زندگینامه صادق اصﻼن بیگی )پدر صندلی اداری
ایران( ،زندگینامه آقای حسن عبداللهی)موسس و سازنده شهرک چوب ایران( زندگینامه عﻼمیرمحمد صادقی ،مستند صنعتی افرادرب،
مستند صنعتی چوب و هنر و مستندسازی صنعت مبلمان طی  ١٥سال ،مستندسازی صندوق کارآفرینی امید طی ٥سال ،مستندسازی
اتاق تعاون ایران طی ٥سال ،بیمه رازی طی ١٠سال

٢٥

تهیــه و تولیــد آ گهــی هــا و تیزرهــای تبلیغاتی :بصورت رئال ،انیمیشــن ترکیبی ،موشــن گرافی بــرای تلویز یون ،فضاهای مجــازی و ر پرتاژ آ گهی

٢٦

٢٧

طراحــی گرافیک
اســتودیو طراحــی گرافیــک ،آهنــگ تصویــر در خلــق هویــت بصــری
برندها از طراحان مجرب خود بهره می برد در زمینه های:

• طراحی نشانه
• طراحی هویت و برند سازی
• طراحی برندبوک
• طراحی مجموعه اوراق اداری
• طراحی پک های تبلیغاتی
• طراحی کاتالوگ
• ارائه خدمات چاپ
• طراحی بروشور
• طراحی بسته بندی
• تبلیغات محیطی
• طراحی پوستر و اینفوگرافی
• طراحی بیلبورد
• طراحی کاراکتر)مسکات(
• طراحی پیکتوگرام
• طراحی قالب اینستاگرام

٢٨

خدمــات گرافیکــی از خلق هویت بصــر ی برند تا چاپ

٢٩

مدیر یت پخش رســانه ای
آژانــس تبلیغاتــی آهنــگ تصویــر عضــو همــکاران پخــش تیــزر ســازمان صــدا و ســیما بــوده کــه عــﻼوه بــر تولیــد محتــوا در
پخــش تیزرهــای تبلیغاتــی ،فیلــم هــای داســتانی ،مســتند و رپرتــاژ آگهــی از رســانه ملــی بــا دارا بــودن متخصصیــن بازرگانــی و
رصد پخش برنامه ها  ،بهترین و اثرگذارترین کنداکتور پخش را به مشتری پیشنهاد می کند .

٣٠

صنعت ساختمان ایران مال ۲۰۱۸

نمایشگاه هوفکس ۲۰۱۸

کنفرانس بین المللی دکو ۲۰۱۷

همای مبلمان ایران ۲۰۱۵

نمایشگاه هوفکس ۲۰۱۱

کنفرانس بین المللی دکو ۲۰۱۱

نمایشگاه هوفکس ۲۰۱۹

انجمن صنفی مبلمان و دکور رویاک ۲۰۱۶

طراحی و ساخت تندیس

٣١

٣٢

تلویز یــون آهنگ تصویر
ســالیان مدیــدی اســت کــه از بلنــدای هنــر ایــن خــاک کهــن ،از
فراســوی زمــان ،آوای صنعــت چــوب ایــران زمیــن بــه گــوش جــان
شــنیده مــی شــود .بــه قصــد رویــت و اشــاعه دیگرگونــه هنــر و فرهنــگ
ایــن ســرزمین ،آژانــس تبلیغاتــی آهنــگ تصویــردر قــاب تلویزیــون خود
) ،(ATTVچنــدی اســت کــه نــگاه مفتــون و جســتجوگر
عﻼقــه منــدان هنر،صنعــت مبلمــان را از خــﻼل تابــش انــوار خورشــید
ازلــی هنــر ،متوجــه آســمان تابنــاک صنعــت چــوب ایــران زمیــن نمــوده
اســت .آهنــگ تصویــر بــا اتــکا بــه گنجینــه گرانبهــای آرشــیو تصویــری
خــود در راســتای معرفــی و نمایــش عظمــت هنر،صنعــت مبلمــان
ایــران و دیگـــر صنـــایع در شبـکـــه تلویـزیـــونی ATTV
ســفری پربــار از میــان ســالها فعالیــت مســتمر در ایــن عرصــه را آغــاز
نمــوده اســت .ایــن امیــدواری همــواره وجــود دارد کــه بــا کنــکاش
دوبــاره در دل تاریــخ و تابــش نــور بــر زوایــای پنهــان هویــت ایــن مــرز
و بــوم ،بتــوان بــه چشــم انــداز روشــن تــری بــه آهنــگ آینــده نائــل
شد.

٣٣

مـــا مفتخـریـــم ازهمکاری با بـرنـــدهای مطــرح ایـران
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