TUTORIALS

مرحلة اإلنتاج

إذا كانت هذه هي تجربتكم األولى بتكليف جهة ما إلنتاج فيديو معني ،فإننا نتفهم أن هذه املرحلة قد تبدو في بدايتها مربكة بعض
.الشيء ،ولذلك رأينا أن نوضح لكم بعض األمور والتي من شأنها أن تساعدكم لفهم كل ما يخص هذه املرحلة

املرحلة األولى :كتابة السيناريو وما قبل اإلنتاج
هنا البداية

هنا تبدأ عملية التصوير
لـنفترض أنـنا ال نـعلم شـيئا عـن شـركـتكم ،فـكيف سـتقومـون بـإعـطائـنا خـلفية شـامـلة عـن كـل مـا نـحتاج إلـى مـعرفـته
عــن الــفيديــو املــطلوب؟ هــل تــم تحــديــث مــوقــعكم عــلى اإلنــترنــت؟ )أغــلب املــواقــع ال يــتم تحــديــثها بــاســتمرار( ،هــل
يـتوفـر لـديـكم مـلف محـ ّدث ملـعلومـات الشـركـة؟ )أغـلب الـردود عـلى هـذا الـسؤال :فـي مـكان مـا ،ربـما( ،هـل هـناك أي
ت ــفاص ــيل أخ ــرى ي ــمكننا االط ــالع ع ــليها؟ ق ــوم ــوا بتج ــميع ك ــل ت ــلك امل ــعلوم ــات وت ــأك ــدوا م ــن ص ــحتها وب ــعد ذل ــك
أرس ــلوه ــا إل ــينا ،وال ت ــنسوا أن ــنا ال ن ــعمل ف ــي م ــجال ــكم ول ــسنا دائ ـ ًـما ع ــلى دراي ــة ب ــامل ــختصرات املس ــتخدم ــة ف ــي
ش ــرك ــتكم ،ل ــذا ف ــامل ــرج ــو م ــنكم الح ــرص ع ــلى أن ت ــكون امل ــعلوم ــات امل ــوج ــودة ف ــي م ــلف ش ــرك ــتكم واض ــحة ،وذل ــك
بتفادي استخدام تلك املختصرات.

تطوير النص
سـنبدأ بـكتابـة الـنص بمجـرد حـصولـنا عـلى جـميع الـتفاصـيل الـخاصـة بشـركـتكم ،وهـنا يـجب اإلشـارة إلـى بـعض
الــنقاط املــهمة ،فــعلى ســبيل املــثال :كــيف سيُســتخ َدم الــفيديــو؟ هــل يــتعلق الــفيديــو بــالــطرح الــعام األولــي ألســهم
الشـركـة؟ هـل يُسـتهدف فـيه الـعمالء الـذيـن هـم عـلى درايـة مسـبقة بـاملـنتج الـذي يـدور حـولـه الـفيديـو ،أم هـو لـعامـة
الـناس؟ مـا هـو الـغرض األسـاسـي مـن وراء هـذا الـفيديـو؟ وبـشكل عـام إذا كـان الـغرض مـن الـفيديـو أن يـتم تـداولـه
بــني شــركــة وأخــرى فــقد ال نــكون بــحاجــة إلــى عــرض كــافــة املــعلومــات الــتوضــيحية الــخاصــة بــاملــنتج ،أمــا إذا كــان
الفيديو مخصص الستهداف العمالء فربما سنحتاج إلى املزيد من التفاصيل.

ل ــتكن ل ــدي ــكم ف ــكرة واض ــحة ع ــن ال ــفيدي ــو ال ــخاص ب ــكم ،ف ــمن امل ــهم أن ن ــعرف أي ــن س ــيتم ع ــرض
الفيديو؟ وما هي الفئة املستهدفة التي ستشاهده؟
إذا كـان الـفيديـو سـيعرض كخـلفية فـي فـعالـية مـعينة فـإنـه يـجب أن يُـفهم مـن خـالل املـحتوى املـرئـي دون الـحاجـة
ـصيصا
إلـى الـكثير مـن املـحتوى الـصوتـي ،أمـا إذا كـان الـغرض مـنه هـو عـرضـه عـلى حـضور أو جـمهور ق ِـدمـوا خ
ً
ملــشاهــدة عــرضــكم فــإنــه يــمكن الــتطرق إلــى تــفاصــيل أعــمق ،وأمــا إن كــان الهــدف مــنه هــو لــعرضــه عــلى الــيوتــيوب
قصيرا لجذب املشاهدين ملشاهدته ،فكروا وحددوا جمهوركم املستهدف.
فسيتطلب ذلك أن يكون الفيديو
ً
مراعاة طول الفيديو

مـا هـو الـطول الـزمـني لـلفيديـو؟ لـتأخـذوا املـدة الـزمـنية الـخاصـة بـأغـنيتكم املـفضلة عـلى سـبيل الـقياس ،فـفي أغـلب
األحــيان ســتكون مــدتــها مــن  3إلــى  4دقــائــق ألن الــفيديــوهــات الــطويــلة عــادة مــا تــكون مــملة لــلمشاهــد ،وبــمعنى
ـختصرا ومــوجـزًا فســتحصلون عــلى فــيديــو رائــع ،لــذلــك فــإن الــفيديــوهــات الــتي نــقوم
آخــر مــتى مــا كــان الــفيديــو مـ
ً
بــإنــتاجــها غــالـبًا مــا تــكون مــدتــها فــي حــدود الـ  4دقــائــق ،وهــي املــدة الــتي نــنصح بــها أو بــأقــل مــنها مــتى مــا كــان
ذلك ممكنًا.

هل ترغبون في تصوير كامل شركتكم أم جزء منها فقط؟
كــلما زاد عــدد أيــام الــتصويــر كــلما زادت الــتكلفة ،فــلتفكروا جــي ًدا فــي األمــور الــهامــة الــتي تــرغــبون بــعرضــها فــي
ـوردكـم فـي الـشارقـة؟ هـل يـعتبر
فـيديـوهـاتـكم ،لـتسألـوا أنـفسكم عـلى سـبيل املـثال :هـل هـناك حـاجـة لـتصويـر مـقر م ِّ
مـصنع الشـركـة املـوجـود فـي الـدمـام مـن أحـد أهـم أقـسام شـركـتكم؟ الجـديـر بـالـذكـر هـنا هـو أن إظـهار شـركـتكم
عـلى أنـها شـركـة عـاملـية سـيزيـد بـشكل كـبير مـن قـيمة الـفيديـو كـمحتوى ولـكن فـي نـفس الـوقـت سـيزيـد مـن تـكلفتها
ً
أيضا.

املوافقة على النص
سـنقوم بـإرسـال نـص مـبدئـي يـحتوي عـلى جـميع الـنقاط الـتي تـمت مـناقشـتها ،نـرغـب مـنكم أن تـأخـذوا وقـتًا كـافـيًا
ل ــقراءت ــه ب ــصوت م ــرت ــفع م ــع ال ــتمعن وال ــتفكير ف ــيه ،ث ــم اس ــأل ــوا أن ــفسكم :ه ــل ي ــتضمن ال ــنص ج ــميع ال ــنقاط ال ــتي
تــرغــبون أن يــتم الــتطرق إلــيها؟ هــل هــناك أي أرقــام أو إحــصائــيات خــاطــئة؟ ســتجدون أنــنا قــد قــمنا بتحــديــد لــون
مــغايــر لــلمعلومــات الــتي قــمتم بــتوفــيرهــا ولــكن لــم تــكونــوا مــتأكــديــن تــما ًمــا مــن صــحتها أو دقــتها ،جــاء دوركــم اآلن
لـتصحيحها ،فهـل تـتوفـر لـديـكم اإلحـصائـيات واألرقـام الـصحيحة اآلن؟ هـل أنـتم عـلى درايـة بـعدد املـوظـفني الـذيـن
يـعملون لـديـكم؟ وعـدد األطـنان الـتي تـنتجونـها؟ هـل يـفتقر الـنص إلـى ذكـر املـصنع الجـديـد فـي جـبل عـلي )م ً
ـثال(؟
ـثيرا مــن الجهــد فــي
فــلتقومــوا بــتصحيح جــميع تــلك املــعلومــات مــن اآلن ،فــالــتصحيح فــي هــذه املــرحــلة ســيوفــر كـ ً
املراحل املتقدمة.

امليزانية والتأكيد
بمجـرد حـصولـنا عـلى فـكرة واضـحة عـن مـتطلبات الـتصويـر ،فـإنـنا سـنقوم بـإرسـال املـيزانـية املـعدلـة إلـيكم ،والـتي
تـحتوي عـلى جـميع مـا تـتطلعون إلـى وجـوده فـي الـفيديـو ،لـذا فـلتأخـذوا وقـتًا كـافـيًا لـلتأكـد مـن جـميع الـبنود ،وأنـنا
قد أضفنا جميع ما ترغبون بعرضه.

سداد % ٥٠
لــكي نــتمكن مــن بــدء إجــراءات الــتصويــر ألعــمال الــفيديــو الــكبيرة فــإنــه سـيُطلب مــنكم تســديــد  %٥٠مــن املــيزانــية
ـورد ،وب ــنا ًء ع ــلى ذل ــك ف ــسوف ن ــرس ــل ل ــكم ال ــفات ــورة ،وبمج ــرد
ك ــدف ــعة أول ــى ،وذل ــك ل ــنتمكن م ــن ت ــغطية ت ــكال ــيف امل ـ ّ

تـأكـدنـا مـن أن عـملية الـتحويـل قـد تـمت بـنجاح فـإنـنا سـنقوم بـعمل حـجوزات الـرحـالت الـجويـة والـتنسيق مـع طـاقـم
العمل وفريق املونتاج والعمل على توفير كافة متطلبات التصوير.
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حسنًا ..لدينا النَص ولدينا املوافقة ،حان الوقت لتنسيق عملية التصوير
بتحـديـد املـيزانـية سـيكون عـدد أيـام الـتصويـر محـد ًدا أي ً
ـضا ،وعـلينا اآلن تحـديـد الـتواريـخ الـتي سـنقوم بـالـتصويـر
ف ــيها ،ول ــكن ال ت ــنسوا أن ــنا ل ــسنا ع ــلى دراي ــة ك ــام ــلة بش ــرك ــتكم ،ف ــبال ــتال ــي ي ــجب ع ــليكم أن ت ــدع ــمون ــا ب ــإع ــطائ ــنا
ص ــالح ــية ال ــدخ ــول إل ــى م ــراف ــقكم ،وأن ت ــتأك ــدوا م ــن أن ت ــلك امل ــراف ــق ت ــعمل ب ــشكل اع ــتيادي خ ــالل ال ــيوم ال ــذي
ســنصور فــيه ،لــذا عــليكم أخــذ جــداول عــملكم الــيومــية بــعني االعــتبار ،ولــتسألــوا أنــفسكم عــلى ســبيل املــثال :هــل
ســيكون مــديــر املــصنع مــوجــو ًدا هــذا األســبوع؟ هــل ســتكون أجهــزة ومــعدات الــعمل فــي فــترة الــصيانــة الــدوريــة
خــالل الشهــر الــقادم؟ هــل ســيكون الــرئــيس الــتنفيذي خــارج مــقره بــدايــة مــن الــغد؟ كــل تــلك األســئلة ومــثلها مــن
األس ــئلة األخ ــرى م ــهمة ،ألن ــه بمج ــرد وص ــول ط ــاق ــم ال ــعمل ف ــإن ــنا ن ــري ــده ــم أن ي ــبدؤوا ب ــال ــتصوي ــر م ــباش ــرة ول ــيس
االنــتظار لــحني أن تــترتــب األوضــاع فــي الشــركــة وأن تــبدأ األجهــزة بــالــعمل مــثال ،وبــاخــتصار مــتى مــا تــم تحــديــد
الــيوم الــذي ســيتم الــتصويــر فــيه فــإنــه يــجب عــليكم إشــعار جــميع األشــخاص والــجهات املــعنية واملــتعلقني بــنفس
املوضوع بأن يتواجدوا في يوم التصوير.

جدولة مفصلة
لـتأخـذوا بـعني االعـتبار أن تـصويـر أي مـرفـق مـن مـرافـق شـركـتكم سـيتطلب سـاعـة كـامـلة ،ولـتأخـذوا بـعني االعـتبار
أيـ ً
ـضا أنــنا نســتطيع تــصويــر عشــرة مــواقــع فــي كــل يــوم ،لــذا تــأكــدوا مــن أن لــديــكم جــدول مــفصل لــلتصويــر لــكل
صباح ومساء متضمنًا لوقت فترة غداء طاقم العمل.

جهزوا مرافقكم
بـما أنـه قـد تـم االتـفاق عـلى يـوم لـلتصويـر ،فـقد حـان وقـت الـتنظيف والـترتـيب ،قـومـوا بـإشـعار جـميع املـوظـفني بـأن
مــكاتــبهم يــجب أن تــكون أنــيقة ومــنظمة فــي يــوم الــتصويــر ،واألهــم مــن ذلــك الــتأكــد مــن عــدم وجــود أي شــيء قــد
يتسـبب فـي انـتهاك إجـراءات الـصحة والسـالمـة ،وأي ً
ـضا تـأكـدوا مـن عـدم وجـود أي شـيء ال تـرغـبوا بـأن يظهـر أو
يـمثل شـركـتكم فـي الـفيديـو ،ومـن املـهم أي ً
ـضا أن تـبحثوا عـن املـوظـفني الـذيـن يـسعدهـم أن يـتم تـصويـرهـم والـذيـن
يسعدكم أنتم بأن يقوموا بتمثيل شركتكم ،وتأكدوا من أن جميع املوظفني على دراية تامة بالتصوير.

مواقع املقابالت
ل ــيس ك ــل ف ــيدي ــو ي ــتطلب ع ــمل م ــقاب ــالت ،ول ــكن إذا ك ــان ال ــفيدي ــو ال ــخاص ب ــكم ي ــتطلب ذل ــك ف ــلتأخ ــذوا وق ـتًا ك ــاف ـيًا
إليـجاد أمـاكـن جـيدة لـعمل املـقابـالت الـخاصـة بـالـفيديـو ،ولِـتَمييز األمـاكـن املـناسـبة لـلمقابـالت عـليكم أن تـبحثوا
عــن األمــاكــن الــتي يــتواجــد فــيه الــضوء الــطبيعي مــع مــساحــة كــبيرة ليسهــل الــعمل فــيها ،وبــشكل عــام يــجب أن
يـكون املـكان هـادئ ًـا ،وهـذا يـعني وجـود بـاب لـلغرفـة يـمكنكم إغـالقـه ،ويـعني أال يـوجـد مـطبخ أو مـصعد كهـربـائـي
ب ــجوار امل ــكان ت ــجنبًا ألي ض ــجيج ،وي ــعني أي ـ ً
ـضا وج ــود ه ــات ــف أرض ـيٍّ ي ــمكنكم ف ــصله ،وي ــفضل وج ــود ت ــكييف
يمكنكم إغالقه.

التجهيز للمقابلة
ـهارا ،ومـن األفـضل قـراءتـه
إذا كـنت الـشخص الـذي سـتُجرى مـعه املـقابـلة فـلتقرأ الـنص الـذي قـمنا بـتجهيزه لـك ج ً
عـلى شـخص آخـر كـأحـد أفـراد أسـرتـك م ً
ـثال ،أو بـإمـكانـك تـسجيل صـوتـك بـجهاز جـوالـك ومـن ثـم سـماعـه لـتتخيل
كـيف سـيبدو صـوتـك ،ولـتكن لـديـك فـكرة واضـحة عـن األمـور الـتي تـريـد تـوضـيحها لـلمشاهـد أو الـتي تـود الـتطرق
إلـيها ،وطـريـقة الحـديـث الـتي تـود اسـتخدامـها ،ولـتتذكـر أن خـير الـكالم مـا قـل ودل ،فـإذا كـانـت لـديـك االسـتطاعـة
أن تختصر  ١٠كلمات في  ٥كلمات فهذا هو املطلوب.

التصوير الفعلي للمقابلة
ب ــالنس ــبة ل ــعمل امل ــقاب ــلة م ــع ال ــضيف ،ف ــإن ــنا ن ــحتاج إل ــى ك ــرس ــي خ ــاص ل ــه ،ب ــدون ع ــجالت متح ــرك ــة وغ ــير ق ــاب ــل
لـلدوران ،بـمعنى آخـر ال نـريـد الـكرسـي املـريـح ،ألنـه إذا كـان الـكرسـي بـعجالت أو بـقابـلية الـدوران فـسيبدو غـريـبًا
أمــام الــكامــيرا ،ألنــه مــن الــطبيعي أن الــضيف سيتحــرك مــن جــهة إلــى أخــرى مــن غــير قــصد والــذي مــن شــأنــه أن
يتسـبب فـي بـعض اإلشـكالـيات املـتعلقة بـاإلضـاءة ،إضـافـة إلـى ذلـك فـإنـنا سـنحتاج إلـى أن تـنطقوا بجـمل كـامـلة
الجــمل الــتي تــم الــنطق بــها
وصــحيحة ،لــذا فــإن أخــطأتــم أو تــلعثمتم فــلتبدؤوا الجــملة مــن جــديــد ،ألنــنا ســنختار ُـ
ـيرا مـن املـهم فـي مـجال اإلعـالم أن تـر ّ ـكـزوا نـظركـم
بـشكل مـمتاز ،إذ أنـنا نـرغـب فـي أن تظهـروا بمظهـر رائـع ،وأخ ً
فـي اتـجاه واحـد طـيلة وقـت تـصويـر املـقابـلة ،مـثلما يـفعل الـسياسـيون عـندمـا يتحـدثـون فـي الـتلفزيـون ،شـاهـدوا
كــيف أنــهم يــركــزون عــلى نــقطة مــعينة دون أن يحــركــوا أعــينهم ودون أن يــنظروا إلــى الــكامــيرا عــلى اإلطــالق ،بــل
يحــدقــون نــظرهــم نــحو اتــجاه واحــد ،قــد يــكون ذلــك غــري ـبًا بــعض الــشيء ولــكن املــرجــو مــنكم أن تــبذلــوا قــصارى
جهدكم في ذلك خالل فترة املقابلة.

وصول طاقم العمل والتصوير الفعلي
ع ــندم ــا ي ــصل ط ــاق ــم ال ــعمل ف ــإن ــه م ــن األف ــضل أن ي ــكون ه ــناك ش ــخص م ــفوض م ــن ش ــرك ــتكم ،م ــز ّود بج ــميع
املــعلومــات املــتعلقة بــالــتصويــر ،ومــتواجــد بــشكل مســتمر مــع طــاقــم الــعمل طــوال يــوم الــتصويــر ،وســيقوم طــاقــم
الـعمل بـإخـباركـم عـن أي شـيء يـحتاجـونـه أو أي مـتطلبات إضـافـية مـهمة ،ومـن املـهم أن تُ ِ
ـشعروا فـريـق الـعمل عـما
إذا كــانــت هــناك أشــياء ال تــرغــبون فــي أن يــتم تــصويــرهــا ،وأن تــراقــبوا مــا يــتم تــصويــره وذلــك لــتتأكــدوا مــن عــدم
تصوير ما ال تريدون عرضه في الفيديو.

املرحلة الثالثة :ما بعد اإلنتاج وتسليم العمل
وقت تجميع املقاطع

الخاص بنا " PDFيرجى تنزيل ملف "تعديل

املرحلة الرابعة :إصدار الفواتير والدفعة األخيرة
حان الوقت لتفريغ جيوبكم

آخر فاتورة

ســنقوم بــإرســال فــاتــورة أخــيرة تــشمل جــميع مــا تــم تــنفيذه فــي الــفيديــو مــتضمنًا جــميع اإلضــافــات والــتعديــالت،
وقـد تـقل قـيمة هـذه الـفاتـورة عـما سـبق تـوقـعه إذا وجـدنـا أنـه يـمكننا االسـتغناء عـن أحـد أعـضاء طـاقـم الـعمل ،أو
قـد تـكون أعـلى مـن املـتوقـع فـي حـال أنـكم قـمتم بـطلب أشـياء إضـافـية ،وإنـنا نـقدر تـعاونـكم مـعنا بـالـدفـع السـريـع
إن أمـكنكم ذلـك ،ولـتأخـذوا بـعني االعـتبار أنـه لـيس لـديـكم الـحق رسـميًّا بـاسـتخدام الـفيديـو إال بـعد أن يـتم سـداد
جميع الفواتير بالكامل والتأكد من وصولها إلينا.

نحن هنا لخدمتكم
ما عليكم سوى االتصال بنا إذا احتجتم ألي شيء
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