
 

 
 موشن گرافیک معرفی محصول

 ، است شما محصوالت یا و محصول گذاشتن نمایش به برای متفاوت راه یک ، محصول معرفی گرافیک موشن
 بازار سهم بیشترین و کنید استفاده رقابت پر بازار این در خود معرفی برای تکنیک این از حاال همین و نکنید تردید

 هزینه کمتر تا کنید هدفمند را خود تبلیغات دبای کنید درآمد کسب تا شوید دیده باید دهید. اختصاص خود به را
 شما رقبای از متفاوت ای ایده گرافیک موشن وسیله به محصوالت تبلیغات باشید! داشته خود معرفی برای اولیه
 جذب باعث و کنید معرفی ای حرفه اما خاص را خود و باشید متفاوت نکنید تبلیغ خود رقبای دیگر همانند ، است

 ساده و تر نرم میتواند که است جدید تکنیک یک گرافیک موشن شوید. خود سازمان و خود ایبر بیشتر مشتری
 های شبکه در شما محصوالت کوتاه معرفی برای ابزار بهترین گرافیک موشن ، کند جذب را شما مخاطبان تر

 .است اجتماعی

 چرا موشن گرافیک را برای تبلیغات محصول انتخاب کنیم؟
 ارزان و اقتصادی بودن آن باعث میشود کمتر هزینه کنید اما حرفه ای دیده شوید

 موشن گرافیک معرفی محصول راهی برای معرفی محصوالت ، ساده و به زبان همگانی است
پذیرفته میشود  محصوالت جدید که برای مردم عجیب به نظر میرسد راحت تر با موشن گرافیک  

م هزینه تر نسبت به تیزر تبلیغاتی واقعی آماده میشودسریعتر و ک  
 محدودیت سنی ندارد هر سنی عالقه دارد موشن گرافیک را ببیند

 فضای پر هیجان و با نشاط!
و این امر باعث میشود بیننده است  نشاط با و هیجان پر فضای یکی دیگر از تکنیک های موشن گرافیک ایجاد

بیشتر مجذوب تماشای ویدیو شود و تا انتها تبلیغات شما را تماشا میکند و در مرحله بعدی حس کنجکاوی باعث 
میشود تا به سمت کسب اطالعات بیشتر از محصوالت شما و در نتیجه خرید بیاید که هدفمند بودن این نوع 

همین هاال کمپین تبلیغاتی خود را با استفاده از موشن گرافیک معرفی  تکنیک را نشان میدهد. پیشنهاد میکنیم
 محصول شروع کنید و نتیجه را خودتان قضاوت کنید.
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 موشن گرافیک معرفی برند و خدمات
 انواع موشن گرافیک ها -نمونه موشن گرافیک تیزر تبلیغاتی محصوالت کاله 

فی برند شما و یا خدماتی که ارائه می دهید است. یکی از یکی دیگر از کارایی های مهم موشن گرافیک در معر
تکنیک های معرفی خدمات و برند استفاده از موشن گرافیک است به این علت که به سادگی هر چه تمام تر 
میتواند شما فقط در چند ثانیه معرفی کند. فوق العاده ترین روش برای معرفی برند و خدمات ساخت موشن 

ینه است. قدرت موشن گرافیک در همین است که شما را به ساده ترین و جذاب ترین روش گرافیک در این زم
ممکن معرفی میکند و فهم هر موضوعی با استفاده از موشن گرافیک توضیحی ساده است که همین باعث میشود 

  مخاطب شما به سادگی با شما و خدمات و یا برند شما ارتباط برقرار کند.

 ای معرفی برند استفاده کنیم؟چرا از موشن ها بر
 ساده ترین روش انتقال یک مطلب استفاده از همین تکنیک مردمی و همه پسند است

 پیچیده ترین موضوع شغلی را میتوان به سادگی انتقال داد
  استفاده بهینه از زمان و سرمایه

افیک شما را به سادگی معرفی میکنداستفاده از المانهای جذاب و تکنیک های مدرن در ساخت موشن گر  

 ویدیو موشن ها در معرفی شما
یکی از مزایای عالی موشن گرافیک استفاده آن در کنار ویدیو های فیلمبرداری شده در محیط واقعی است ، که به 

د این نوع از موشن ها ویدیو موشن میگویند. ویدیو موشن ها بشدت جذاب و مخاطب پسند هستند اگر نمیخواهی
فقط از المان های گرافیکی استفاده کنید پیشنهاد میکنیم از ویدیو موشن ها استفاده کنید. ویدیو موشن یک ابزار 
مفید برای معرفی برند و خدمات شما است. همچنین فراموش نکنید که موشن گرافیک میتواند بسیار بسیار 

 ا ارزان کم هزینه و محبوب هستندسریعتر از هر روش تبلیغاتی محبوب و مردمی خواهد کرد. موشن ه

شما میتوانید برای سفارش ساخت موشن گرافیک معرفی برند و خدمات از دکمه زیر وارد صفحه ثبت سفارش 
 شوید و سفارش خود را ثبت کنید.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 موشن گرافیک معرفی وب سایت و اپلیکیشن
 انواع موشن گرافیک ها -نمونه موشن گرافیک معرفی وبسایت و اپلیکیشن فروشگاهی 

نمیخواهیم صحبت را با کلمات کلیشه ای آغاز کنیم ، تمام اهالی فن و آشنا به ساخت و طراحی وب سایت میدانند 
نندگان تبلیغات در که بهترین روش تبلیغاتی استفاده از بستر و محیط اینترنت است. بیشترین تعداد بازدید ک

 اینترنت به تبلیغات مختلف برخورد میکنند حاال چه به صورت عکس و یا چه بصورت نوشته و یا حتی ویدیو.

 استفاده از موشن ها در تبلیغات اینترنتی
اگر صاحب یک وب سایت و یا اپلیکیشن هستید پیشنهاد میکنیم از تبلیغات با استفاده از موشن گرافیک معرفی 

ت و اپلیکیشن استفاده کنید و با اجرای یک سناریو منحصر به فرد با مخاطبان آنالین خود ارتباط برقرار وب سای
کنید. بهترین را استفاده و انتشار موشن گرافیک معرفی وب سایت و اپلیکیشن در شبکه های مجازی است. 

ز منتشر کنید که باعث افزایش بازدید فراموش نکنید که تبلیغات خود را در رسانه های مختلف از جمله یوتیوب نی
 و افزایش رنک وب سایت شما نیز خواهد شد.

 چرا استفاده از موشن گرافیک معرفی وب سایت و اپلیکیشن ؟
  باال بردن آتوریتی وب سایت شما

 آشنایی ساده و روانتر مردم با خدمات و یا عرضه محصوالت در وب سایت شما
هرچه تمام به مخاطب انتقال پیام به سادگی  

 افزایش ترافیک وب سایت شما با دیده شدن جذابتر تبلیغات شما در اینترنت
 افزایش اعتماد مردم به وب سایت شما با دیدن و معرفی شما

یوتیوب –آپارات  –فیسبوک  –تلگرام  –بهترین ابزار برای انتشار محتوا در اینستاگرام   

 ادی به موشن گرافیک برای معرفی دارنداپلیکیشن ها نیاز بشدت زی
اپلیکیشن ها نیاز بشدت زیادی به موشن گرافیک برای معرفی دارند به این علت که اپلیکیشن ها معموال نیاز دارند 
که کار با آنها آموزش داده شود. شما میتوانید نه تنها برای وب سایت و اپلیکیشن های خود تبلیغات کنید بلکه 

ن تکنیک به آموزش کار با خدمات خود بپردازید. مورد استقبال قرار خواهید گرفت تردید نکنید و میتوانید از ای
 از گرافیک موشن نوع ترین اقتصادی و هزینه کم ساخت سفارش برای ��همین حاال به فکر ساخت آن باشید 

 .کنید اقدام زیر لینک

 ارائه پروژه با موشن گرافیک
 یکی دیگر از انواع موشن گرافیک ها

برای ارائه پروژه نیز میتوانید از موشنگرافیک استفاده کنید و پروژه خود را به طوری خاص ارائه دهید. شما 
میتوانید برای ارائه پروژه های دانشجویی و همچنین پروژه های کاری از موشنگرافیک ارائه پروژه یا با نام دیگر 

ید. به عنوان مثال ارائه پروژه معماری یکی از پر نیاز ترین پروژه ها است که برای معرفی پرزنتیشن استفاده کن
پروژه باید از تکنیک های انیمیشنی در ارائه آن استفاده کرد. موشن گرافیک یک ابزار بسیار مناسب برای ارائه 

  پروژه معماری است.

نتیشن و یا همان ارائه پروژه باشد. شما فرض کنید که یکی دیگر از تکنیک ها و مزایای این ابزار میتواند پرز
میخواهید یک پروژه را معرفی کنید تا بتوانید کارفرمایان خود را راضی کنید که بهترین را از شما دریافت کرده اند 



ه بهترین روش برای این کار ساخت موشن گرافیک برای ارائه است، مانند همان مثالی که در باال آورده ایم ارائ
پروژه معماری و نمایش دادن نقشه ها و مدل های سه بعدی یک پروژه ساختمانی میتواند از طریق ساخت موشن 

 گرافیک انجام شود تا بیشتر و بهتر مورد پسند قرار بگیرد.

 چرا برای ارائه پروژه معماری از موشن ها استفاده کنیم ؟
و ارائه پروژه از طریق انیمیشن است بزرگترین دلیل کم هزینه بودن و آن نسبت به نمایش . 

 تاثیر زیاد بر روی بیننده نسبت به ارائه یک عکس و یا یک مدل
 تاثیر زیاد بر روی مخاطب از نظر فعم و انتقال پیام های اصلی

 مناسب برای هر نوع پرزنتیشن در هر نوع لول اجتماعی و علمی
 . . . و

های خود از طریق موشن گرافیک اقدام نمایید نه تنها ارائه پروژه های معماری  پیشنهاد میکنیم برای ارائه پروژه
بلکه هر نوع ارائه پروژه ای را میتوان از طریق این تکنیک محبوب انجام داد. از روش های قدیمی مانند ارائه با 

بازخورد را در پرزنت پی دی اف خداحافظی کنید و جای آن را به موشن گرافیک های حرفه ای بدهید تا بیشترین 
 خود داشته باشید.

شما میتوانید از طریق وب سایت توکا درخواست ساخت موشن گرافیک ارائه پروژه خود را از طریق لینک زیر ثبت 
  نمایید.

 با آرزوی موفقیت شما در پروژه هایتان !
 

 نوع دیگر استفاده آموزشی
 انواع موشن گرافیک ها -ن در ایرا TEDنمونه موشن گرافیک معرفی برگزاری همایش 

یکی دیگر از انواع موشن گرافیک ، موشن های آموزشی است. برای ساخت آموزش ها و نکات میتوانید از موشن 
گرافیک آموزشی استفاده کنید. محبوب ترین و بهترین را برای معرفی یک آموزش جامع استفاده از تکنیک های 

نهای گرافیکی استفاده کنید. ویدیو موشن موشن و انیمیشن است و حتی میتوانید در کنار میدیو های خود از الما
میتوانید ساخت یک آموزش را ساده تر جلوه بدهند و باعث شوند که مخاطب راحت تر یک مطلب را درک و 

 بیاموزد. پیشنهاد میکنیم از موشن گرافیک در ساخت آموزش استفاده کنید تا نتیجه مثبت آن را ببینید.

 موشن گرافیک آموزشی
وزشی نیاز به آن ندارد که حتما مطالب آموزشی درسی و علمی را با آن بیان کرد ، شما موشن گرافیک آم

میتوانید موارد روانشناسی و آموزش استفاده از وسایل و هر نوع آموزشی که میخواهید را نیز با موشن گرافیک 
ودارهای خسته آموزش دهید و از انیمیشن ها به جای نمایش دادن فایل های پاورپوینت و عکس ها و نم

کننده استفاده کنید. به راحتی میتوانید با ایجاد گرافیک حرکتی هر سن و سالی را به آموزشی که ساخته اید 
  عالقه مند کنید و بتوانید مخاطبان خود را به سادگی تحت تاثیر قرار دهید.

 

 



 introلوگو موشن ها 
 نمونه موشن گرافیک معرفی پارک فناوری و اطالعات

ن ها بشدت تاثیر روانی خاصی از شما و یا بهتر بگوییم از کسب و کار شما و برند شما در ذهن مخاطب لوگو موش
ایجاد میکند. لوگو موشن ها تاثیر بسزایی بر روی برند شما قرار میدهند و باعث میشوند بر روی ذهن افراد نام و 

شن ها در آغاز و یا پایان موشن گرافیک ها و یا لوگو شما نقش ببندد و در خاطر افراد بمانند. معموال از لوگو مو
می بخشد. برای آشنایی   حتی ویدیو ها استفاده میشود این کار جلوه بصری خاصی به معرفی شما و شرکت شما

اگر تصمیم دارید از موشن گرافیک  بفرمایید. مطالعه اینجا از را مطلب این میکنیم پیشنهاد ها موشن لوگو بیشتر با
موشن گرافیک ها در تبلیغات خود بهره ببرید پیشنهاد میکنیم حتما از لوگو موشن در پروژه خود استفاده و انواع 

وگو موشن ها می توانند در افزایش وارد صفحه مربوطه بشوید . ل اینجا کنید. برای ساخت لوگو موشن میتوانید از
بازدید سایت شما بسیار موثر باشند و این امر باعث ایجا ترافیک برای شما می شود زیرا بیننده و مخاطب را در 

به   صفحه شما برای مدتی حفظ می کند و از همه مهمتر برند و نشان تجاری شما در ذهن و خاطر مخاطب و کاربر
 یادگار می گذارد.

 

 3Dرافیک سه بعدی | موشن گ
 نمونه موشن گرافیک کوتاه و سه بعدی توکا

یکی دیگر از تکنیک ها و یا به گفته ما یکی از انواع موشن گرافیک ها موشن گرافیک های سه بعدی هستند که 
در پروژه ها و یا  3Dبرای ایجاد فضایی سه بعدی در تبلیغات مناسب اند . اگر عالقه دارید که از تکنیک های 

استفاده کنید تا بهترین حالت ممکن از یک فضای  Cinema4Dتبلیغات خود بهره ببرید پیشنهاد میکنیم از نرم افزار 
سه بعدی را بتوانید در پروژه های خود ایجاد کنید. موشن گرافیک های سه بعدی یک نکته بشدت منفی دارند ، 

ا است. اما اگر تصمیم دارید از موشن گرافیک در هزینه زیاد در ساخت و یک نکته دیگر زمانبر بودن ساخت آنه
تبلیغات و معرفی برند و کسب و کار خود استفاده کنید پیشنهاد میکنیم حتما یک موشن گرافیک سه بعدی در 

  آینده برنامه های خود داشته باشید و در کنار موشن های دوبعدی از موشن های سه بعدی نیز استفاده کنید.
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