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واحـــدة مـــن أكـــثر وكـــاالت إنـــتاج الـــفيديـــوهـــات 
اإلبـــداعـــية الـــرائـــدة فـــي الـــمجال وتـــضم فـــريـــق 
إبــداعــي مــحترف فــي إنــتاج وإخــراج الــفيديــوهــات 
وإدارة خـبيرة تحـرص عـلى تـوفـير الخـدمـات بـشكل 
مــتقن وســريــع واإلعــتماد عــلى أحــدث الــمعدات 
والـــتقنيات . والـــتعاون مـــع مـــوهـــوبـــين عـــلى 
مستوى العالم في مجال المونتاج والتلوين  .  

حـازت أعـمالـنا عـلى ثـقة أكـثر مـن ٢٠٠ عـميل مـن 
كبرى الجهات الحكومية والشركات . 

 عن الوكالة

مقدمة

لإلطالع أكثر اضغط هنا

http://www.asemfilms.tv


من عمالؤنا



١-  الكتابة واالبتكار اإلبداعي

٢-  إنتاج األفالم واإلعالنات السينمائية

٣-  تقديم الحلول التسويقية

خدماتنا



بعض من أعمالنا






العميل:  الهيئة الملكية لمدينة الرياض 

نطاق العمل: كتابة وإنتاج محتوى الفيديو  

مدة تنفيذ المشروع:  9 أيام  

تضمن العمل على المشروع :  

كتابة الفكرة والنص اإلبداعي .  -

تصوير سينمائي .   -

عمليات المونتاج والمعالجة اللونية .  -

توفير وتجهيزات اإلنتاج كاملة . -

  مشروع

كوفيد 19

https://www.youtube.com/watch?v=AcZY4AxqxCA





العميل: شركة cfg من صندوق االستثمارات السعودي 

نطاق العمل: إنتاج محتوى الفيديو اإلعالني  

مدة تنفيذ المشروع: 12 يوم  

تضمن العمل على المشروع :  

توفير وتجهيزات اإلنتاج كاملة .  -

تصوير سينمائي .  -

عمليات المونتاج والمعالجة اللونية .  -

 مشروع

  إعالني تعريفي

https://www.youtube.com/watch?v=rFx85zUZ650


٣





العميل: ساعات كارديال  

نطاق العمل: كتابة وإنتاج محتوى الفيديوهات اإلعالنية  

مدة تنفيذ المشروع: 15 يوم  

تضمن العمل على المشروع :  

كتابة فكرة الفيديو . -

تصوير سينمائي .  -

عمليات المونتاج والمعالجة اللونية .  -

توفير وتجهيزات اإلنتاج كاملة . -

 مشروع

 ساعات كارديال

https://www.youtube.com/watch?v=Q5tq69QKK3o





العميل: جود اإلسكان  

نطاق العمل: كتابة وإنتاج المحتوى الفيديو وعنوان الحملة التسويقية 

مدة تنفيذ المشروع :7 أيام  

تضمن العمل على المشروع :  

كتابة فكرة الفيديو ،  -

تصوير سينمائي .  -

عمليات المونتاج والمعالجة اللونية ،  -

توفير وتجهيزات اإلنتاج كاملة . -

 مشروع

جودك في ثواني

https://www.youtube.com/watch?v=-QOiJp3vzEg





العميل: (وزارة الداخلية/ شركة علم) وبالتعاون مع شركة ريز التسويقية 

نطاق العمل: كتابة وإنتاج محتوى الفيديوهات التسويقية للحملة  

مدة المشروع: 40 يوم 

أرقام المشروع:  

كتابة 10 نصوص إبداعية. -

إنتاج أكثر من 50 مادة مرئية. -

التصوير في 6 دول. -

- فريق عمل أكثر من 55 شخص.

مشروع 

الطريق إلى مكة

https://www.youtube.com/watch?v=BKE1vFvQzMg








العميل: الدفاع المدني / شركة الخريف 

نطاق العمل: كتابة وإنتاج المحتوى التسويقي 

مدة المشروع:8 أيام 

تضمن العمل على المشروع :  

كتابة فكرة الفيديو .  -

-  . 4K تصوير احترافي بدقة

عمليات المونتاج والمعالجة اللونية .  -

توفير وتجهيزات اإلنتاج كاملة . -

مشروع 

دراجة اإلنقاذ

https://www.youtube.com/watch?v=5KK_zJL_yxk























مشروع: التعريف ببرنامج الروبوت 

العميل: شركة مدارس ابن رشد 

نطاق العمل: كتابة وإنتاج محتوى الفيديو 

مدة المشروع:7 أيام 
 مشاريع

مشروع: تسويقي تطبيق تشتري سابقة

العميل: تطبيق تشتري 

نطاق العمل: إنتاج وتصوير المحتوى التسويقي  

مدة المشروع: 10 أيام

مشروع: حملة قليلك كثير في شهر رمضان 

العميل: تطبيق كارديج 

نطاق العمل: كتابة وإنتاج المحتوى التسويقي للحملة  

مدة المشروع:9 أيام

مشروع: ساعات كارديال 

العميل: شركة كارديال 

 snapchat نطاق العمل: كتابة وإنتاج المحتوى التسويقي لحملة

مدة المشروع:8أيام

https://www.youtube.com/watch?v=9cYjogtjmEU
https://www.youtube.com/watch?v=0NX88m3mBj0
https://www.youtube.com/watch?v=RuI58gI492A
https://www.youtube.com/watch?v=_3QtTh2UQHU























 مشاريع

سابقة

مشروع: اليوم الوطني 

العميل: وزارة العدل 

نطاق العمل: كتابة وإنتاج محتوى اإلعالن 

مدة المشروع: 8 أيام 

مشروع: مصنع ميتك في بيتك 

العميل: فالتر نقي 

 snapchat نطاق العمل: كتابة وإنتاج المحتوى التسويقي لحملة

مدة المشروع: 8 أيام

مشروع: حفل تدشين حي طريف بحضور خادم الحرمين الشريفين 

العميل: الهيئة الملكية لمدينة الرياض 

نطاق العمل: كتابة وإنتاج محتوى الفيديو 

مدة المشروع:11 يوم

مشروع: اليوم الوطني  

العميل: هيئة تطوير محمية اإلمام عبدالعزيز بن محمد  

نطاق العمل: كتابة وإنتاج محتوى اإلعالن 

مدة المشروع:8 أيام

https://www.youtube.com/watch?v=JO8KT1oYbdQ
https://www.youtube.com/watch?v=2lDzSJVfwqQ
https://www.youtube.com/watch?v=tL95v6HjNoA
https://www.youtube.com/watch?v=8QOzag2H8FA



















مشروع: احتفاالت منطقة قصر الحكم اليوم الوطني  

العميل: الهيئة الملكية لمدينة الرياض 

نطاق العمل: تصوير ومونتاج فيديوهات التغطية 

مدة المشروع:3 أيام   تغطيات

فعاليات

مشروع: حفل هيئة الترفيه 

العميل: هيئة الترفيه  

نطاق العمل: تصوير ومونتاج فيديو التغطية 

مدة المشروع:يوم

 stc مشروع: تدشين هوية

  stc/impressiv :العميل

نطاق العمل: تصوير ومونتاج فيديو التغطية 

مدة المشروع:يوم

https://www.youtube.com/watch?v=L7zG09aCBXw
https://www.youtube.com/watch?v=mX8TRz14-CA
https://www.youtube.com/watch?v=wPJwRNocvYI














اإليميل الرسمي تويتر / انستقرام الهاتف الموقع اإللكتروني الموقع 

info@asemfilms.tv @asemfilms1 592004013 www.asemfilms.tv الرياض ، طريق أنس بن مالك 

حي النرجس 

 تواصل

معنا

https://www.youtube.com/watch?v=fmzKFNQM4dw
https://www.youtube.com/watch?v=zQrIii4zlHo


شكرًا لكم


