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توصیه به اتجران برای محبوب شدن در درگاه الهی

یکـی از آمـوزه هایـی کـه ائمـه اطهـار(ع) بـه ویـژه پیامبر
اعظـم (ص) و حضـرت امیـر المومنیـن (ع) بـه آن تاکیـد
زیـادی داشـتند ،مسـئله آسـان گیـری بـه بـردار مومن یا
حتـی افـراد غیـر مسـلمان دربـاره معاملـه بـوده اسـت به
طـوری کـه درجلـد  12کتاب وسـایل الشـیعه آمده اسـت
کـه حضـرت علـی (ع) همـه روزه در بـازار کوفـه قـدم می
زدند و گاهی در اواسـط بازار می ایسـتادند و می فرمودند:
بالسـهوله» برکـت را در سـایه
ای گـروه تجـار! « ت ََب ّرکـوا ُّ
آسـان گرفتـن بـر مـردم بخواهیـد .در همیـن بـاره پیامبر
اسلام (ص) نیـز فرمـوده انـد  « :افرادی در قیامت دسـت
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خالـی هسـتند و در دادگاه خداونـد مـی گوینـد :خدایـا
مـن هیـچ عملـی نـدارم ،لیکـن هـرگاه بـه کسـی وام می
دادم و نداشـت ،کاری بـه او نداشـتم .خداونـد مـی فرماید
 :اکنـون کـه تـو هـم کار خیـری نـداری ،من هـم کاری به
تـو نـدارم» یعنـی مـورد آمـرزش خداونـد قرار مـی گیرد.
( محجه البضیا ،ج ،3ص)186
همچنین در روایات آمده اسـت که کسـی که سـهل البیع
و سـهل الشـراء باشـد ( در خریـد و فـروش آسـان بگیـرد)
مجبـوب خداوند اسـت ( دعائم االسلام  ،ج)2

چنـان چـه از روایـات بـاال مـی تـوان نتیجـه گرفـت ایـن
اسـت کـه اسلام بـا آن کـه به شـدت طرفـدار احقاق حق
و اجـرای عدالـت اسـت امـا زمانی که این موضـوع از حوزه
اجتماعـی خـارج مـی شـود و وارد حـوزه فردی می شـود،
افـراد را بـه آسـان گیری تشـویق می کند تا رحـم ،مروت،
انسـان دوسـتی و بـرداری در جامعـه های حتی به شـدت
اقتصـادی همچنـان باقی بماند
برگرفته از کتاب آموزه های پیشرفت و رونق در کسب و تجارت
غالمرضا حسن پور اشکذری

مسافرکشی به مقصد کارخانه داری
«شکسـت پلـی اسـت بـه سـوی
سمیه محمدنیا حنایی
آینـده» تـا بـه حـال ایـن جملـه
روزنامه نگار
را چنـد بـار شـنیده ایـد یـا حتی
خودتـان به خودتان گوشـزد کرده
ایـد! احتمـاال بعـد از هر شکسـتی در زندگی به این جمله اندیشـیده
ایـد امـا واقعـا چقـدر بـه آن اعتقـاد دارید؟ آیـا در اطرافیان تـان آدم
هایـی را مـی شناسـید کـه با یک شکسـت ،ورشکسـته می شـوند و
تمـام عمرشـان در حسـرت ای کاش هـا مـی گـذرد؟ واقعـا چقـدر
بـه شکسـت هـا بـه چشـم پـل موفقیـت نـگاه مـی کنیـم؟ یکـی از
اصـول تربیـت اقتصـادی این اسـت که به افراد بقبوالنیـم که باالخره
شکسـت ممکن اسـت مانند شـتری در خانه هر کسـی بخوابد! اما آن
چـه کـه در اختیـار شماسـت این اسـت کـه از چالش به وجـود آمده
یـک فرصـت جدیـد بـرای موفقیت بسـازید .امـروز زندگی مـردی را
مـرور مـی کنیم که شکسـت هیـچ گاه روی اراده اش تاثیر نداشـت و
حتـی او را آب دیـده تـر از قبـل کـرد .زندگی نامه منوچهر سـلطانی
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حرفهای
مردم
وعده رس خرمن خودروسازان

مـن تقریبـا حـدود مـرداد مـاه یـک خـودرو از سـایت ایران
خـودرو بـا عنـوان تحویـل یـک ماهـه خریـداری کـردم ،اما
هنوز و با گذشـت چیزی حدود سـه ماه خبری از خودروی
من نیسـت .من سـوالم این اسـت که چرا مسـئوالن به این
راحتـی اجـازه مـی دهنـد کـه یـک گروه خـودرو سـازی به
مـردم وعـده سـر خرمن بدهـد؟ اگر این اتفاق در سـال های
ابتدایـی تاسـیس ایـن شـرکت می افتاد قابل درک و چشـم
پوشـی بـود امـا نکته این جاسـت کـه آیا این شـرکت ها در
هنـگام ثبـت سـفارش هـا نمی تواننـد بازه زمانی مناسـب و
کافـی بـرای تحویـل سـفارش هـا را تخمیـن بزننـد؟ یا این
کـه تنهـا بـرای اغـوای مردم و فریـب آن ها بـازه زمانی یک
ماهـه را تبلیـغ مـی کننـد .چـرا هیـچ سـازمان حمایـت از
مصـرف کننـده ای روی زمـان های تحویل خـودرو در ایران
تاکید ندارد و شـرکت های خودرو سـاز در روز روشـن دروغ
می گویند و کسـی جلودارشـان نیسـت؟

زنگ خطر خییل وقت است که سوخته

در هفتـه پیـش و در مقالـه ای بـا عنـوان زنـگ خطـر بـرای
معیشـت حقـوق بگیـران از احتمـال هایی کـه در آینده ممکن
اسـت دربـاره حقـوق بگیران اتفاق بیفتد نوشـته و ابـراز نگرانی
کـرده بودیـد کـه اگـر بودجـه بـه حالـت انقباضی بـرای حقوق
بگیـران بسـته شـود وضعیت ما قشـر مثلا کارمند بدتـر از این
خواهـد شـد .قبـل از هر چیزی باید بگویم وضعیـت ما از زمانی
که درآمد ریالی داشـتیم و مخارج دالری به خطر افتاده اسـت.
واقعـا نمـی دانـم دولت چگونه چنین تصمیمی را گرفته اسـت؟
اگـر کمـی از پـول هایـی کـه صـرف رانـت و رانـت خـواری می
شـود کاسـته شـود حتما چیزی در می آید .در کل دولت برای
مـا که اسـتخدام دولتی هسـتیم باید کاری بکنـد اما دقیقا انگار
مـا بچـه هـای ناخوانـده آن هـا هسـتیم که مـی خواهـد از زیر
مسـئولیت ما خالص شـود!

ابزار در ترصف برندهای فیک

سلام مـن متاسـفانه از ابتـدای امسـال چندیـن بـار گـول
خـورده ام و حسـابی پـول از دسـت داده ام .متاسـفانه بـازار
کاالهای لوکس و لوازم آرایشـی و بهداشـتی و همچنین عطر
و ادکلن به شـدت غیر مطمئن شـده اسـت و اجناس تقلبی
به وفور در آن ها پیدا می شـود .اجناسـی که صاحبان آن ها
مثـل قبـل بـا صداقت بر تقلبی بـودن آن اعتراف نمی کنند و
بـا وقاحـت تمـام جنس تقلبی را به قیمت اصل می فروشـند.
متاسـفانه این موضوع با شـباهت بسـیار زیاد این محصوالت
بـه محصـوالت واقعی به یک دام برای خریداران تبدیل شـده
اسـت .البته تشـخیص تقلبی از اصل کار ما نیسـت و دسـت
مسـئوالن نظـارت بر بازار را می بوسـد!

مو بر تن آدم سیخ یم شود؟

سلام .مطلـب گردشـگری این هفتـه تان خیلـی جالب بود
و واقعـا آیـا چنیـن مـکان هایـی در ایـران وجـود دارد یـا
ایـن کـه با اندکی چاشـنی ژورنالیسـتی بـه آن توجه کرده
ایـد؟ آیـا واقعـا در همیـن نزدیکـی طرقبـه جایـی به همین
وحشـتناکی وجـود دارد؟ پـس چـرا تـا بـه حـال رسـانه ای
نشـده اسـت و بـرای مردم کوچ کـرده آن کاری نکـرده اند؟
مطلـب شـما دربـاره ارگ بم هم بیشـتر از آن کـه رعب آور
باشـد متاثر کننـده بود.

حسـینی صاحـب برنـد نـام آشـنای بـس را بـا هم مـی خوانیم.
منوچهـر در یـک خانـواده پـر جمعیـت  16نفـری در همین مشـهد
خودمـان و پشـت بـاغ نـادری به دنیا آمد .پـدر او نظامی بود و همین
موضـوع باعـث شـد کـه او تـا همیـن اواخـر عمـرش انضبـاط کاری
خاصـی داشـته باشـد .منوچهر بعد از گرفتـن دیپلـم وارد ژاندارمری
شـد .او حدود هفت سـال در سـخت ترین شـرایط کاری ژاندارمری
دوام آورد امـا ایـن شـغلی نبـود کـه منوچهر را راضـی کند .به همین
دلیـل از آن بیـرون آمـد .به گفته خودش شـرایط زندگـی اش بعد از
خارج شـدن از کار بسـیار سـخت بود اما مایوس کننده نبود .منوچهر
بـرای امـرار معـاش خانواده اش بـا یک پیکان مسافرکشـی می کرد،
بعدها توانسـت یک شـغل دفتری در یکی از بیمارسـتان های تهران
بـرای خـودش دسـت و پـا کند .تـا این که بـه صورت خیلـی اتفاقی
آگهی ویزیتوری علمی یک شـرکت آرایشـی و بهداشـتی را دید .او در
میان  65نفر از درخواسـت کنندگان قبول شـد و به سـمت ویزیتوری
گیلان در آمـد و بـه دلیل همت و پشـتکارش ویزیتـوری مازندران را

نیـز بـه او دادنـد .منوچهر در شـرکت دوپاد پله هـای موفقیت را طی
کـرد تـا بـه سـمت مدیریت فروش کشـور رسـید ،اما این سـمت هم
او را راضـی نمـی کـرد بنابراین به دنبـال ایجاد نمایندگی های معتبر
جهانـی در ایـران افتـاد .او ابتـدا با یک شـرکت آلمانـی وارد همکاری
شـد کـه راهـی جـز شکسـت در برابرش نداشـت .سـپس به سـمت
یـک برنـد ایتالیایـی معروف رفت و توانسـت با چند تن از شـرکایش
کـه اتفاقـا کلیمـی بودنـد نمایندگـی ایـن شـرکت را به دسـت آورد.
امـا بـا وقـوع انقلاب شـرکای کلیمـی از ایـران فـرار کردنـد و این به
معنـای از دسـت رفتـن نمایندگـی بـود که سـلطانی برای به دسـت
آوردنش تمام سـرمایه اش را گذاشـته بود! سـلطانی دوباره شکسـت
خـورده بـود و بـه یـاد آن روزهایـی کـه مسافرکشـی مـی کـرد ،می
افتـاد بنابرایـن وقتـی دیـد تمام سـرمایه و تالش هایش یک شـبه بر
بـاد رفـت تصمیـم گرفـت کاری کنـد کارسـتان! این بار بـا یک گروه
شـش نفره داروسـاز وارد همکاری شـد و در یک پارکینگ  40متری
و در دو پاتیـل بـزرگ بـه تولید شـامپو پرداختند!

شـامپو هـای تولید آن هـا دارای
کیفیـت قابـل قبولـی بـود برای
همیـن آن هـا با گرفتـن مجوز
تولید شـامپو از وزارت صنایع و
وزارت بهداشـت ،شـرکت ایران
آوندفـر را کـه در ابتـدا پارتیـس نـام داشـت به ثبت رسـاندند.
حـاال نوبـت توزیع آن رسـیده بود .سـلطانی با کوله بـاری از تجربه از
سـال های ویزیتوری تا مدیریت فروش دسـت به کار شـد و با یکی
از بهتریـن شـرکت هـای پخـش ایـران آن زمـان وارد همکاری شـد.
ماحصـل همـکاری توزیـع سراسـری شـامپوهای آوندفر بـا کمترین
قیمـت در ایـران بـود کـه باعـث رونـق کسـب و کار آن هـا شـد.
منوچهـری سـپس زمینـی را در شـهرک صنعتـی کـرج خریـداری
کـرد ومجـوز احـداث کارخانـه در ایـن محل را گرفـت .از محصوالت
معـروف آوندفـر می توان به شـامپو بس معروف با برندهایی مشـهور
دیگـری همچـون دکتـر ژیال و آیروکـس ،پارتیس و آوند اشـاره کرد.

راهنمای ورود به کسب و کاری جوان پسند و با درآمد نسبتا خوب

کسب و کار دوربیین

اگـر در جریـان ترندهـای روز تبلیغاتی و انواع محتوا باشـید ،حتم ًا
میالد قارونی
میدانیـد کـه این روزها تولید ویدئو بیشـتر از بقیـه انواع محتواها
روزنامه نگار
مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت .تقریبـ ًا در هر سـایت یا شـبک ه
اجتماعـی و هـر جـای دیگـری  شـما دسـت کم یـک ویدئو مشـاهده میکنید کـه از آن بـرای نمایـش و معرفی
محصـول و خدمـات اسـتفاده شـده اسـت .همیـن باعـث شـده اسـت که تب جدیـدی در دنیـا به وجـود میآید.
تبـی کـه بـازار خوبـی بـرای جوانـان عالقهمند بـه فیلمسـازی و تولید ویدئـو و تدوین آن بـه وجود آورده اسـت.
تولیـد ویدئـو بـا آن چیـزی که در ذهن بیشـتر افـراد تازهکار در این حـوزه وجود دارد ،کام ً
ال متفاوت اسـت .وقتی
اسـم سـاخت انـواع ویدئـو میآیـد ،ذهـن به سـمت چگونگـی فیلم بـرداری مـیرود؛ اما تولیـد انـواع ویدئو ،یک
دانـش اسـت کـه خـود بـه چند شـاخه تقسـیم میشـود .در واقع برای سـاخت هر نـوع ویدئو ،فرقـی نمیکند چه
چیزی باشـد ،به  افرادی با دانش مختلفی نیاز اسـت .همه چیز فیلم برداری نیسـت؛ سـناریو نویسـی ،کارگردانی،
تعریـف شـخصیت ،پلان ،طراحـی صحنـه و  ...از جملـه عواملی هسـتند که بایـد در کنار هم قـرار بگیرند تا یک
ویدئو باکیفیت سـاخته شود.

بـرای همیـن اولیـن سـوالی کـه افـراد تـازهکار از متخصصان
میکننـد ،ایـن اسـت کـه تولید ویدئو چیسـت و بـرای موفق
شـدن چـه کاری بایـد انجـام داد؟ ما بـرای یافتن پاسـخ این
سـؤال ایـن بـار بـه سـراغ خانـم عاطفـه الـه بخشـی ،جـوان
فعـال در حـوزه گویندگـی و تولید ویدئو رفتیم .البته ایشـان
بیشـتر در حـوزه گویندگـی فعـال بـوده اسـت امـا حـدود دو
سـال اسـت کـه درزمینه تولیـد ویدئوهایی ماننـد گزارش هم
دسـتی دارد .همچنیـن او تاکنون توانسـته اسـت بـا برندهای
خیلـی بـزرگ بـه ویـژه در رادیوهـای اینترنتـی ماننـد رادیـو
راز و مهـرآوا فعالیـت کند.
مـا در ایـن مقالـه سـعی کردیـم نـکات ناگفته و اصلـی را که
خانـم الـه بخشـی بـرای موفـق شـدن در ایـن حـوزه بـه مـا
گفتـه اسـت ،برای شـما بنویسـیم.

ً
دقیقا چیســت؟
تولید ویدئو

هـدف از تولیـد ویدئـو (البتـه نوعـی کـه امـروز داغ محافـل
اسـت) ایـن اسـت که شـما محصوالت یـا خدمـات برند خود
را معرفـی کنیـد .ویدئویـی کـه کاربـر دقیقـاً حـس کنـد بـا
ً
کاملا برطـرف میشـود.
اسـتفاده کـردن از آنهـا نیـازش
بـرای نمونـه میتـوان تبلیغـات ویدئـو خودروهـا را معرفـی
کـرد .مشـتری شـما دنبـال خودرویـی اسـت کـه افـزون بـر
ارزان بـودن بتوانـد بـه راحتـی از آن اسـتفاده کنـد .این نیاز
مشـتری شماسـت .شـما خیلـی راحـت بـا تأکیـد بـر چنـد
مزیـت ماننـد راحـت بـودن صندلـی و راحـت بـودن عـوض
کـردن دنـده یـا چراغهـای اتوماتیـک و  ...میتوانیـد نشـان
دهیـد کـه ایـن خـودرو دقیقـاً همان چیزی اسـت کـه آنها
میخواهنـد.
در تولیـد ویدئـو الزم نیسـت کـه چنـد شـخصیت وجـود
ً
اصلا در آن هیچ
داشـته باشـند و صحبـت کننـد ،بلکه گاهی
صحبتـی ردوبـدل نمیشـود ،فقـط تصاویـر هسـتند کـه پیام
را بـه کاربـران شـما نشـان میدهـد .در تولیـد انـواع فیلم که
ایـن روزهـا اسـتفاده میشـود ،هدف فقـط گفتـن یـک نکته
اسـت .حـال ایـن نکتـه میتوانـد چگونگـی برطـرف کـردن
نیـاز مشـتری باشـد یـا یک نکتـه اخالقی یا هر چیـز دیگری.
ویدئوهـای امـروزی در حالـت کلی به دو دسـته پویانمایی و
رئالـی تقسـیم میشـوند که هرکـدام زیرشـاخههای متفاوتی
دارنـد .افـزون بـر آن در هرکـدام هـم نیـاز بـه اسـتفاده از
دانشهـای تخصصـی اسـت .نمیتـوان کسـی را پیـدا کـرد
کـه هـم کار پویانمایـی انجـام دهد و هم به تولیـد ویدئوهایی
ماننـد فیلمهـای امـروزی بپردازد.

همــه چیز را ابید بداند

اگـر بخواهیـم نگاهـی عـادی بـه تولیـد ویدئو داشـته باشـیم،
میشـود همـان کاری کـه شـما با گوشـی موبایل خـود انجام

میدهید .فشـار دادن دکمه اسـتارت و شـروع ضبط ویدئو؛
امـا مـا میخواهیـم تخصصـی در ایـن زمینـه صحبـت کنیـم.
تولیـد ویدئـوی حرفـهای یعنی ویدئویی که بتواند هدف شـما
را بـه درسـتی بـه کاربر انتقـال دهد و در برندینگ شـما مؤثر
واقـع شـود .پـس بایـد تمامـی بخشهـا در سـاخت آن قـرار
بگیـرد .بخشهـا شـامل فیلـم نامـه نویسـی ،سناریونویسـی،
دکوپـاژ ،طراحـی صحنـه ،تعریـف شـخصیت ،تعریـف پلان،
نورپردازی و  ...اسـت.
کسـی کـه در حـوزه تولیـد و پویانمایـی فعالیـت دارد اولیـن
چیـزی کـه بایـد به آن تسـلط داشـته باشـد ،دانـش گرافیک
اسـت؛ امـا ایـن دلیل نمیشـود که او سـناریو نویسـی و دیگر
مـوارد را ندانـد .بایـد در نظر گرفت کـه چنین فردی در حوزه
تولیـد ویدئـو فعالیـت میکنـد .پس تمامی ویدئوهـا موارد باال
را بایـد داشـته باشـند؛ یعنی از قبل سـاختار یـک فیلم واقعی
را در نظـر بگیـرد .البتـه الزم نیسـت کـه پویانمـاکار بتوانـد
سـناریو بنویسـد؛ امـا باید بدانـد که پویانمایی خـود را چگونه
تولیـد کنـد یـا چـه شـخصیت هایـی بـا چـه ویژگیهایـی با
چـه صحنههایـی بـه کار برد تا بر اسـاس سـناریو باشد.کسـی
کـه در حـوزه گـزارش و مسـتند هـم کار میکنـد ،در ایـن
زمینههـا بایـد اطالعات داشـته باشـد .البته داشـتن اطالعات
مهـم نیسـت بلکـه بایـد تجربه کار کـردن با هرکـدام از موارد
را هـم در رزومـه خـود داشـته باشـد .ایـن تجربه اسـت که به
او در فهـم کار کمـک زیـادی خواهـد کرد.

تولید ویدئو کار تیمی اســت

در تولیـد یـک ویدئـو فقـط فیلمبـرداری انجـام نمیشـود.
در واقـع ایـن فقـط بخـش کوچکـی از کار اسـت .بلکـه بایـد
از قبـل طراحـی صحنـه آمـاده شـود ،سـناریو نوشـته شـود،
شـخصیت هـا و ویژگیهـای آنهـا تعییـن شـود و افـزون بر
آن کارگردانـی وجـود داشـته باشـد تـا آنهـا را نیـز مدیریت
کنـد .همـه اینهـا در کنـار هـم قـرار میگیرنـد تـا یـک
ویدئـوی تبلیغاتـی  ۳۰ثانیـهای ،سـاخته شـود .بـرای همیـن
نمیتـوان کار ویدئـو را کار تـک نفـره حسـاب کـرد ؛ امـا
مسـئله ایـن جاسـت بـه افراد تـازهکار کـه تیم ندارنـد ،کمتر
کسـی اعتمـاد میکنـد .آنهـا تیـم ندارنـد؛ امـا میتواننـد
تیمـی بسـازند یـا عضـوی از تیمـی شـوند .اگر شـما حرفهای
هـم باشـید ،بـاز هـم بـرای کار خـود نیـاز بـه تیـم دارید.
بـرای همیـن بـرای ایـن که بتوانیـد در این کار موفق شـوید
بهتـر اسـت کـه در یک حـوزه تولید ویدئو دانـش تخصصی و
بسـیار باالیـی بـه دسـت بیاورید .بـرای مثال شـما میتوانید
در فیلـم بـرداری و تکنیکهـای آن خود را قـوی کنید یا کار
تدویـن را بـه صـورت حرفـهای یـاد بگیریـد .هر چه شـما در
حـوزهای تخصصیتـر باشـید ،بهتـر میتوانیـد پـروژه بگیرید
و حتـی عضـو تیمهـای بـزرگ شـوید .تمامـی شـرکتهای

کسی که در حوزه
تولید و پویانمایی
فعالیت دارد اولین
چیزی که باید به
آن تسلط داشته
باشد ،دانش گرافیک
است؛ اما این دلیل
نمیشود که او
سناریو نویسی و
دیگر موارد را نداند

تبلیغاتـی بـرای تولیـد ویدئـو ،خـود دارای تیـم تخصصـی
اسـت .بـاز هـم تأکیـد میکنیـم کـه شـما نیـاز اسـت تـا بـه
تمامـی اصطالحات فیلمسـازی آشـنا باشـید.

چه دانیش ابید داشـته ابشیم؟

مـا در بـاال نوشـتیم که تولیدکننـده ویدئـو بایـد یـک حـوزه
تخصصـی را مشـخص کنـد و افـزون بـر کسـب دانـش بسـیار
بـاال در آن ،بـه دیگـر حوزههـا هم وارد شـود .ایـن دانش به دو
صـورت آکادمیـک یـا تجربی به دسـت میآید .برای به دسـت
آوردن آن الزم اسـت کـه در دانشـگاه ،درس فیلمسـازی و
کارگردانـی بخوانیـد .موسسـههای تولیـد ویدئـو و فیلمسـازی
هـم بـه شـما تقریبـاً همـه چیـز را کامـل یـاد میدهـد .بعد از
آن شـما میتوانیـد یـک مـورد را بـر اسـاس عالقـه خودتـان
انتخـاب کنیـد و تـا آخـر پیش برویـد .همچنیـن میتوانید در
کنـار یـک نفـر به صـورت تجربی هم یـاد بگیریـد .هرچند که
بـاز نیاز اسـت شـما دورههایـی را بگذرانید یا کتابـی را در این
خصـوص مطالعـه کنیـد .البتـه در ایـن کار تجربـه حـرف اول
را میزنـد؛ یعنـی شـما زمانـی میتوانیـد پروژههـای بیشـتری
بگیریـد کـه تجربـه زیـادی داشـته باشـید .وقتـی تـازه وارد
ایـن کار میشـوید بـه دلیـل نداشـتن رزومـه قـوی مطمئنـاً
کسـی بـا شـما کار نخواهـد کـرد .پـس بایـد بـرای خودتـان
رزومـه بسـازید .گاهـی ممکـن اسـت کـه بـا پرداخت پـول به
یـک متخصـص خـود در تولیـد گـزارش بـه او کمـک کنید .به
هرحـال بـرای شـما رزومه میشـود .افزون بر این بـرای موفق
شـدن در ایـن حوزه شـما بایـد همه اطالعات مربـوط به تولید
یـک فیلـم متـن تبلیغاتـی را بدانیـد .نکته مهم دیگـر این که
شـما بایـد اصـول تبلیغـات فـروش و دیجیتـال مارکتینـگ را
هـم بدانیـد .بـرای ایـن کـه شـما قصـد تولیـد یـک ویدئـوی
تبلیغاتـی بـرای برنـد خاصـی را دارید.

چقدر بودجه نیاز است؟

اولیـن بودجـه کـه شـما بایـد در نظـر بگیرید ،بودجـه برای
آمـوزش اسـت .تـا زمانـی کـه کامـل تمامـی نـکات را یـاد
نگرفتیـد ،وارد تولیـد محتوای ویدئویی نشـوید .موسسـههای
زیـادی نیـز وجـود دارنـد کـه بـه شـما در آمـوزش سـاخت
انـواع ویدئـو کمـک زیـادی خواهنـد کـرد .تجهیـزات فیلـم
بـرداری بسـیار گـران اسـت و امـکان خرید بـرای همه وجود
نـدارد ،پـس بهتـر اسـت که بـا یک فیلم بـردار و دیگـر افراد
مرتبـط ماننـد سـناریونویس بـرای پروژههای خـود همکاری
کنیـد .بـرای همیـن اسـت کـه در بـاال گفتیـم کار ویدئـو
کار تیمـی اسـت .اگر دانـش فیلـم بـرداری داشـته باشـید،
میتوانیـد دسـتگاه ویدئویـی را نیـز کرایـه کنید .بـه هر حال
نیـاز اسـت کـه بودجـهای را برای این مسـئله کنـار بگذاریم.
ایـن کـه کرایه دسـتگاه چقدر اسـت ،بسـتگی بـه محل دارد.

