
 24سناریو موشن گرافیک اپ 

 .ریتم میدهد : موسیقی انرژیک به تصاویر گرافیکی و توضیحات  1توضیح 

: در طراحی و اجرای این موشن، رنگهای غالب، سفید قرمز و آبی است و شباهت اپ با صفحه شطرنج و   2توضیح  

 .شود¬انعطاف پذیری و یوزر فرندلی بودن اپ در ساخت لحاظ می

زمان کار    3توضیح   به مخاطب    120:  تایپوگرافی تصویری  به صورت  اطالعات الزم  از  بخشی  و  است  ارائه  ثانیه 

  .شودمی

 

  : متن و تصاویر موشن

رنگ، لوگو موشن ایده نورد ظاهر و از دل آن خطی سرخ )مانند جریان خون( به جریان    کامال سیاهای  تصویر: بر زمینه

کند و  ، مثل نبض قلب شروع به تپیدن می 24می رسد. با رسیدن خط سرخ به لوگوی اپ  24افتد و به لوگوی اپ می

 گیرد.  شکل می 24اپ 

برای سالمتی شما کاملترین   24زندگی شروع میشه. سالم سریع با ثبات،. اپ   24با اپلیکیشن گوینده : 

 برنامه رو داره. 

ساعت یک لیوان    6بینیم و به جای عدد  را می  6تصویر: ساعت آالرم می دهد بیدار شدن کاراکتر را می بینیم. ساعت  

، اکت سرویس رفتن شخص، اکت موز خوردن شخص را به    گیرد و بعد اکت آب خوردن شخصآب شکل می

صورت دایره های گرافیکی دور شخصیت  می بینیم . بعد از تمرکز روی موز خوردن کاراکتر، او را در حال ورزش  

 بینیم.  الپتیکال می

 ساخت تیزرپیشنهاد می کنم از سایت ما دیدن نمایید: قبل از مطالعه ادامه سناریو،  
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دو لیوان آب ولرم میخوریم و روزمون رو با سرویس رفتن شروع می کنیم. با یک انرژی  گوینده :  

 .زنیم.العاده تمرین ورزشی رو استارت میفوق 

بینیم. در ساعت لیوان آب می 8تصویر :  گذر زمان برای دو ساعت به صورت  گرافیکی ظاهر می شود و بجای عدد 

 وارد دو ساعت گرافیکی بعدی می شویم. 

  .برای شماست 24این فقط دو ساعت از برنامه گوینده : 

 

بینیم. به صبحانه تصویر : دوش گرفتن با کاراکتر بولد میشود و کاراکتر را در حال دوش گرفتن در حمام زیر دوش می

 رسیم. کامل و بعد فنجان قهوه به صورت طراحی گرافیکی می

 حاال با یک دوش گرفتن فوق العاده، آماده صبحانه کاملمون میشیم گوینده :  

آب. دمنوش چای سبز. تابش نور خورشید. خشکبار. در مرکز تصویر قرار میگیرد و    کاراکتر در یک دایرهتصویر :  

دستشویی رفتن، ادویه ها، گیاهیجات و غذای کامل به صورت شبکه به مرکز تصویر که کاراکتر قرار دارد وصل  

 آیند.  شویم و دایره ها جلو آمده و به چرخش در میمیشوند. اینجا روی دایره ها زوم می

زمان    24شما رو برای استفاده کامل و پرانرژی از یه شبانه روز کامل آماده میکنه. با    24ده :  گوین

 بیهوده نخواهید داشت.  

متفاوت و جذاب تقسیم میشود.در سمت چپ کاراکتر قرار میگیرد و در  صفحه به دو قسمت با دو رنگ    تصویر :

سمت راست مواردی که در برنامه میباشد )تنفس عمیق، آب. استراحت. میوه خوردن. آب. گریپ فروت( به صورت  

 گرافیکی ظاهر میشوند.  

وقت خوردن  تنفس عمیق رمز زندگی سالمه. بعد از ناهار و استراحت و نوشیدن آب، حاال  گوینده : 

 میوه های خوشمزه اس.  



در ساعت دیده می شود و سبد خشکبار در تصویر شکل می گیرد. پر شدن ساعتها روی ساعت تا    6تصویر: ساعت  

 بینیم.این زمان را می

 گوینده :  خشکبار  دارای بهترین تاثیرات بر فعالیت مغز و افکار شماست. 

 

گیرد. و مواردی که در برنامه وجود  یوان آب جای عدد هشت را میبینیم که لرا در تصویر می  8تصویر : ساعت  

( با ترنزیشن های جذاب و به صورت گرافیکی  گوشت، مرغ و ماهیدارد)سیر و پیاز و زنجبیل، سبد سبزیجات، آب، 

 در تصویر ظاهر و پنهان شو ند.

 

  العاده وز به طور فوق ساعت شبانه ر  24این اپ تمامی نیازهای سالمتی بدن شمارو در طول    گوینده:

انگیز در اختیارتون میذاره . برنامه ای بسیار راحت، کاربردی و قابل انعطاف برای هر نوع  شگفت

  .سبک زندگی

بینیم. یک گوشی موبایل با مواردی که دراین پالن باید ذکر تصویر : پر شدن ساعتها روی ساعت تا این زمان را می

هو. پاپ کرن. آب. گوشی موبایل رو کنار میگذاریم( نمایان میشوند. این آیکون  شوند)حبوبات. دستشویی رفتن. کا

 ظاهر شده و دست آنها را تاچ نمی کند.   تمام صفحه )بزرگ(ها به صورت آالرم در 

بعد از اینکه تمامی موارد را نشان دادیم با یک ترنزیشن جذاب سایلنت کردن گوشی توسط کاراکتر و کنار گذاشتن 

 و خوابیدن کاراکتر را نشان میدهیم. 10ساعت گوشی در 

پیش رفته و حاال وقت کنار گذاشتن تلفن همراهه. خواب راحت    24یه روز سالمت با اپ  گوینده :  

  .تکمیل کننده این برنامه منسجمه

افیکی کات تصویر : بعد از اینکه کاراکتر را در حال خوابیدن دیدیم مانند شروع کار از کاراکتر به جدول با کار گر

در انتها لوگوی ایده نورد را ببینیم که یک  زده و جدول را میبینیم سپس مانند شروع کار به لوگو ایده نورد میرسیم.  

درجه تبدیل به ایموجی لبخند شده، یک چشمک زده و ماسک    90چرخش  و لوگو بعد از    درجه(  90)چرخش دارد  



( و بعد از چرخش به سرجای اول، همان لوگوی ایده نورد    Wear Mask#زند )هم زمان زیر تصویر تایپ شود  می

 بینیم.  را می 

 


