
 ایده نورد   24سناریو ی فیلم تبلیغاتی معرفی اپ 

 شود. : بر روی این فیلم آگهی، موسیقی و نریشن متناسب با تصاویر پخش می 1توضیح 

های ویژوال و کارهای گرافیکی  برای جذابتر شدن  بیشتر زمانهای فیلم آگهی، از المان: در    2توضیح  

 موقعیت ها و فهم بهتر محتوا استفاده خواهد شد. 

کند. از زاویه نور، لوگوی ایده نورد  فیلم آگهی در فضایی کامال سیاه آغاز و نور مالیمی صحنه را آهسته روشن می

گیرد. حاال صحنه از وجود لوگوی ایده نورد روشن شده و آقای شیرازی را در  یجان گرفته و رفته رفته شکل م

 زند.  نمایی مشخص اما با فاصله از مخاطب روی مبل راحتی می بینیم که به مخاطبین لبخند می

 یدن نمایید. ما د ساخت تیزر تبلیغاتیاز صفحه   نم، پیشنهاد می ک ادامه سناریومطالعه قبل از  

 

   سالم، سریع با ثبات. سالم. من محمد شیرازی جاهد هستم. آقای شیرازی : 

کند. رفته رفته در کنار تصاویر آقای  بت های آقای شیرازی ادامه پیدا می بالفاصله در نمایی کمی نزدیک تر صح

بینیم. ریتم این تصاویر و فیلم ها بگونه ای است   شیرازی، تصاویر و فیلم های مرتبط با صحبت های ایشان را می

ن  که اصل صحبت های آقای شیرازی برای مخاطب مخدوش نشود و تمرکز بر روی محتوای صحبت های ایشا 

 باشد. 

 

 

 تصاویر و فیلم های آرشیوی  صحبت های آقای شیرازی :  

https://khorshidfilm.com/promotional-teaser/


هستیم.   آشنا  امروز  دنیای  های  پیچیدگی  با  ما  همه 

عدم   و  خستگی  مانده.  عقب  کارهای  و  وقت  کمبود 

تغذیه نامناسب، ما    همچنینرضایت از سبک زندگی و  

از   آن  نتیجه  که  کرد  روبرو خواهد  هایی  چالش  با  را 

 ی و سبک زندگی درست است.  دست رفتن سالمت

این   در  ما  زندگی  نیازهای  مهمترین  کرد؟  باید  چه 

راه   بهترین  شما  به  نورد  ایده  اکنون  شرایط چیست؟ 

 حل ها را  ارائه می دهد! 

تصاویری از عبور و مرور سریع انسانها در نقاط پر تردد  

جهان و کشورهای مختلف می بینیم. زنان و مردانی با  

تصا متفاوت.  حاالت ظاهر  در  روزمره  زندگی  از  ویری 

گی  مختلف می بینیم. زن یا مردی که در حاالت خسته 

 بینیم. است و حوصله انجام کارهایش را ندارد می 

 

بینیم که رو به لنز دوربین نگاه  و همراه با موسیقی مالیم و متناسبی با تصویر، پسری جوان را میای تیره  در زمینه

است. در تصاویر اولیه،    24کند. پسر جوان، شخصیت پیش برنده و انتقال دهنده حسی مناسبی برای اهداف اپ  می

کند که گویی زبان حال بازیگر  می  گوینده جمالتی را عنوان  بینیم.پسرجوان را با خمودگی و احساسات بد می

 ماست. 

   بی هدف... گوینده : امروز هم مثل هر روز میگذره... بی انرژی. بی برنامه. 

شود. لوگوموشن ایده نورد در فضا )در یک سوم کناری تصویر(  پسر جوان به یکباره نگاهش به سمتی خیره می

ای پسر منتشر کرده ظاهر می شود. پسر با حسی خوب  گیرد و مانند راه نجاتی که نوری را در فضا برشکل می

 دارد. مثل کسی که راه نجات را پیدا کرده به سمت لوگوموشن ایده نورد قدم برمی

 این زمانی است که ما به کمک شما می آییم گوینده : 



وشی اش را به  بینیم که گکند. پسر جوان را در فضای سیاه و تیره میلوگوموشن ایده نورد تمام صفحه را پر می

را    24بینیم که اپ  دست گرفته است. با تمهیدی تصویری و در جهت دید پسر، صفحه گوشی موبایل او را می

بینیم و همزمان که گوینده  را به طور کامل می 24های مختلف برنامه اپ  کند. از اینجا به بعد ما قسمتنصب می

و تحوالت ناشی از استفاده از   24ان را در حال اجرای برنامه کند، با تمهیدی تصویری پسر جوبرنامه را معرفی می

 بینیم.  به صورت تصویری می  24اپ 

خوابیدن  در خصوص  بفرد  منحصر  و  بسیار خالقانه  یادآوری های  و  اطالع رسانی  آموزش،   : گوینده 

ا استفاده  با   ... و  ورزشی  تمرین  یبوست،  رفع  مناسب،  تغذیه  الزم،  آب  مقدار  نوشیدن  ز  درست، 

 مانند نوآورانه، خالقانه و شگفت آور و در عین حال کاربردی و فوق العاده یوزر فرندلی،    هاییآوری فن

است که انقالبی عظیم در زندگی کاربر ایجاد    24جی و واقعیت افزوده، تنها بخشی از الیف استایل  5

اطالعات سالمتی و عملیاتی    به عالوه این اپ  رساند. می کرده و وی را به سرعت به وزن و اندام ایده آل  

کاربر را دریافت، آنها را پردازش و اطالعات جدیدتر مورد نیازش را در اختیارش قرار داده و در تعاملی  

 می نامیم.  24دو طرفه اثری مرکب به وجود می آورد که ما آن را اپ 

در یک سوم کناره    24اپ  پسر جوان در حالیکه خوشحال در فضای نامتناهی نشسته است، متوجه لوگوموشن  

)شایان ذکر است لوگوموشن ایده نورد در تمام طول تصاویر  کند.  نگاه می  24اپ  شود و به لوگوموشن  تصویر می

  در گوشه سمت راست باقی است(.

باعث می شود کاربر    24گوینده : تکنیک ها و تاکتیک های خالقانه به کارگرفته شده در اپ جادویی  

دست پیدا کرده و سالمتی خود را با جهشی    با ثباتی دائمی  ام ایده ال خود  به سرعت به وزن و اند

 شگفت انگیز بازآفرینی و به موازات آن سیستم ایمنی بدنش را چندین برابر قوی تر کند. 



بینیم که رو به  دوباره به فضای تاریک اولیه برمیگردیم و آقای شیرازی را در نمایی با فاصله مشخص از دوربین می

 بینیم. کند. در خالل صحبت های آقای شیرازی تصاویری مرتبط با صحبت های ایشان را میخاطبین صحبت می م

 

 تصاویر و فیلم های مرتبط با صحبت ها صحبت های آقای شیرازی:  

  وزنم اضافه کیلوگرم از    90سه سال پیش بعد از اینکه 

، به این فکر افتادم تا تمام تجربیات خودم  کم کردم  رو 

را در این زمینه در قالب اپلیکیشنی به دنیا ارائه کنم،  

شرکت خودم رو تحت عنوان ایده نورد در تهران به    لذا

نفره تشکیل    12ثبت رسوندم. ابتدا یک تیم تحقیقاتی  

دادم تا تمامی منابع علمی و عملی حال حاضر جهان 

 مورد بررسی قرار بدن.    در مورد تجربیاتمرو  

پس از دو سال تحقیق و بررسی روی صدها جلد کتاب  

تز  معتبر، هزاران مقاله  تحقیقاتی و صدها  و  ی علمی 

موضوعات    % 100دانشگاهی به این نتیجه رسیدیم که  

مرجع   دارای  و  بوده  علمی  اپ  این  در  شده  گنجانده 

 معتبر هستند.  

در   سترده همچنین، در یک روش موازی با تحقیقات گ

فضای مجازی و البته پس از بررسی هزاران اپلیکیشن  

ی  موجود به این نتیجه رسیدیم که این اپ هیچ نمونه 

 مشابهی نداشته و ندارد.  

فیلم و تصاویری از افراد را که در حال تحقیق در 

پشت   و  می کتابخانه  هستند  -مانیتورهایشان 

بینیم. فیلم هایی ویژوال از حرکت دَورانی داده 

-های اطالعاتی در سیستم های اینترنتی را می

بینیم. تصاویر و فیلم هایی از کتابهای مختلف با  

زبانهای مختلف می بینیم. تصاویر و فیلمهایی از  

اپ های مختلف در اپ استور و غیره را به صورت 

می بینیم. تمام تصاویر و فیلم ها   ویژوال و فیلم

همزمان با پایان صحبت های آقای شیرازی کنار 

ایده نورد و تصویر اپ   لوگوموشن  بر    24رفته و 

 تصویر باقی می ماند. 



البته جای هیچ تعجبی نیست چون این اپ اختراع من  

 می باشد.  

لذا با دعوت از یک تیم داوطلب دو نفره چاق به صورت  

رت عملی نیز مورد تحلیل و  پایلوت این اپ را به صو

نتایج شگفت آوری دست پیدا   به  بررسی قرار داده و 

آماده   و  شده  کامل  گنج  نقشه  این  اکنون  کردیم. 

 می باشد..  Z-Aاشتراک گذاری از  

 

زند.  بینیم که تبدیل به ایموجی لبخند شده و یک چشمک به بیننده میلوگوی ایده نورد را میدر پایان دوباره  

   گردد. و دوباره به حالت اولیه لوگو برمی بعد از آن یک ماسک عمومی روی صورت ایموجی را می پوشاند 

 


