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WISDOM FOCUS

ABOUT US

MESSAGE
One of the strongest suites is in the hand of decision making of movie industr y in our current generation which
in the same level of advertisement and social media along with other ser vices provided by Wisdom Production.
Possess and invest in such powerful business will help our client and our company by leaving our print in this
world.By having your trust and our confidence of our quality with delivering best results based on clients
expectations helping us both to reach our goals.
Starting from Qatar to the global market with creative graphic design and animation without limit to geographical boundaries while maintaining your ethnic identity and culture to deliver your strategic goals.In
Wisdom Production we recruited professionals capable of bringing your dreams to reality, in both creativity
and unique processing. Once Wisdom promise to provide the best , that means we are standing for our word
to achieve it .

Mohammed A. Al-Suwaidi
GENERAL MANAGER
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WISDOM FOCUS

Over the last 6 years, Graphic Design has created numerous award-winning with graphic design competition. In our time
we’ve seen the traditional and contemporary solution for designing. Graphic Design has also evolved. What started as a
sketches by hand on paper has expanded to new generation of graphic, drawing and animated. This allows us to create designs that seamlessly blend the design of your idea into stunning real life project. Our highly experienced team would love to
work with you to turn your dream retreat into a reality.
At a wisdom Production, we are specializing in delivering a unique and creative branding and animation that meet the top
market expectation, as well for web development. We view the world through the eye of wisdom to bring imaginations into
reality without any boundaries, with accepting challenges to overcome ourselves. We see our clients’ relationships as mutual
respect walking thought solving the challenges to reach sight of the satisfaction.

OUR MISSION
Our mission is to provide and support the Qatari market with quality
measurement, flexible delivery and
cost effective in branding, animation
and digital media. We are in era were
unique taste plays ro le in leading
market standards and all our staff
knows the thin lines between the
edges of creativities.

OUR VISION
We envisage to be the Qatar eye
catch specialized in branding and
media starting from Qatar going
into globally market

OUR VALUE
We feel invested in and committed
to our work, and we understand that
the work we do will have a powerful
impact on the lives of our clients.
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WHY WE ARE

DIFFERENT
OUR TEAM
We have a dedicated team of
professionals are ready to help
with your project and reply in constant communication to provide
unmatched responsiveness.
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OUR PROCESS
Our operations model follows unique
and proprietary protocols that ensure
accuracy and timely documentation
at time of your request to our quality
service team.

OUR TECHNOLOGY
We develop and maintain real-time
custom applications providing access
to crucial site information and reports that give management instant
decision- making abilities.

QUALITY

CREATIVITY

RELIABILITY

We provide quality services to all of
our customers. For a short period of
our work in the market of satisfied
customers with our designs

We concentrate our main efforts on
creating beautiful creative designs
that can become enjoyable for our
customers. Using materials and resources of the that meet customer
desire.

Our specialists and designers will
improve every detail of the design
projects they work on for every customer as if the project it is ours
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IN WISDOM

OUR STUDIO
SERVICES

We offer a preferred program of five applications or we can certainly off any program
for any budget. Don’t worry, we’ll come when you call. If you have a limited budget yet
still would like a basically attractive with wise touch. Got some basic ideas, just give us
a call! We have programs for any budget. All we need to know is what you can spend
and we’ll build a design for you around your budget.
Maybe you still have some unfinished project from other service providers. We’ll it’s
not too late, redesign and fixing can be done with our incredible team. Call us soon so
we insight your project and put a program together for fixing or bringing your ideas
into life.
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BRANDING
AND DESIGN

ANIMATION
AND PRODUCTION

Creative branding, logo and brand identity, with full guideline booklet and
the correct usage of implementation, and consultant for design printing,
stationary and advertisement; all this to help with your market target to
be unique compared to your market competitors. Our wise thoughts will
enable a powerful identity for your business or project case
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LOGO & STATIONERY

ADVERTISING & CAMPAIN

LOGO and Stationery have been always the eye attract for customer,
and it is the first impression toward
marketing your business, were
identity will represent what is your
business is about.

Advertising and Campain is the
main wisdom of making your services known to your customers to
increase you market availability,
and with this come our services to

Require stunning and fluid animation? Then the traditional 2D pipeline in
Wisdom Production is your pit stop.A truly attractive Animation and production, by getting Started and translate your concepts from a piece of story to
an eyeball-grabbing, visually engaging and captivating entertainment content. To birds-eye-view of how your story would progress a nd satisfy your
creative urge to see a visual representation of the animation as pre-production till post-production.

CHARACTER DEVELOPMENT

2D / 3D ANIMATION

We provide creative character development to your business or your
project, characters always help to
reach all ages of customers.

2D animation is one of our core focus and profession, we look into 2D
animation with passion. Along with
develop and create 3D characters
that match your desire.
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PLANNING
AND MANAGEMENT

WEB
DESIGN
Our business was established to help entrepreneurs and forward-thinking companies launch, since then we are dedicated to grow and provide
a wise development services to our customers, we provide tools and designs that help for your business case. An eye-catch design with graphical
presentation will help marketing your business or project to keep your
loyal customers or to grow your market share.

DESIGN

WEB CONTENT

In the world of meetings and events, it’s all about the experience– what we
refer to as the Wisdom – and The Wisdom Production pulls it all together
with unparalleled professionalism and service. We believe in creating events
that represent you and your message. Taking pride in making your job as
easy as possible, providing all your event panning needs. We can be part of as
much or as little of your events as you wish. Whatever partnership we have
together, you can always be sure that we will stick by your side and help you
every step of the way.

ORGANIZING
Our designers can create your
corporate or company website to
ease the communication with your
customers. Our wisdom belive that
website should deliver best customer experince.
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Our editors can help to enhance
your web content and extend it
into better customer satisfaction
with maintain your orginal con-

We provide quality services and
managment for your events and
gathering, by providing best experince atmosphere for what is
your gathering is delivering

PACKAGING

We help to design you best packaging for your products or giveaway gifts, because those small
details will help to maintain your
customers loyal to your business
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GAME DEVELOPMENT
UX AND UI DESIGN
We share our passion in creating new designs and developing innovative
and informative style of gaming applications in different platforms. Starting from basic concept to implementation and delivering game applications online. We will bring your wildest game ideas into life. We are dedicated to provide the best gaming development solution in Qatar.

١٤

GAME CONCEPT

GAME ANIMATION

We help to create ideas and concepts for your game application.
From game concept character
design, user interface and game
story.

Animation plays a big role in a game
application. We can help you provide the best animation assets for
your game application as part of
the game development.

WORKSHOP
As Wisdom Production we provide animation Workshop due to the strong
and wide reputation of film industry included animation in their studios,
yet we are much more than a production company. Wisdom Production has
wide experince with animation industry. We strive to make the best foundation for specialised educations and courses in animation, and we are also
dedicated to the development of all aspects of the profession.

WORKSHOP for Kids
We provide flexible workshops for
kids about animation and design,
for different ages from 10 to 15
years old

WORKSHOP for Adults
We provide a beginner and professional workshops for adults covering adobe design software such as
photoshop, Illustrator and Indesgin. Also, we provide animation
workshops using technical software such as Toon Boom

١٥

OUR CLIENTS
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عمالئنا
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تطوير
تطبيقات االلعاب

ورش العمل

نشارك شغفنا في خلق تصاميم جديدة متطورة ومبتكرة ،وانماط متنوعة لتطبيقات األلعاب في برامج
ً
مختلفة ،بدءا من املفهوم األسا�سي إلى التنفيذ وتنزيل تطبيقات األلعاب عبر اإلنترنت .نوفر لك ترجمة
تقنية ألفكارك حول اللعبة وجعلها حقيقية ،نحن نقدم أفضل حل لتطويرألعاب االنترنيت في قطر.
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تصميم واجهة اللعب

البرمجة

نساعدك في العثور على افضل حل لترويج
فكرة مشروعك من خالل وسائل الحديثة
املتاحة في تصميم تطبيقات االلعاب بشكل
جذاب و شيق

تقديم افضل الحلول املتوفرة في برمجة
االلعاب باستخدام احدث البرامج والسيرفرات
لاللعاب متعددة اللعيبة

نقدم لكم ورشة تدريب للرسوم املتحركة ،بفضل السمعة القوية والواسعة لصناعة األفالم والتي تشمل
ً
أيضا الرسوم املتحركة ،نحن أفضل بكثير من مجرد شركة إنتاج ،ويزدوم لديها خبرة واسعة في صناعة
الرسوم املتحركة ونسعى جاهدين لخلق أفضل مؤسسة للتعليم املتخصص والدورات التدريبة في مجال
ً
الرسوم املتحركة ،ملتزمون أيضا بتطويرجميع جوانب هذه املهنة.

نوفر ورش عمل مرنة حول الرسوم املتحركة
والتصميم لألطفال ملختلف األعمار من  10إلى
 15سنة.

نقدم ورش عمل للمبتدئين واملحترفين من
الكبار والتي تشمل “أدوب ديزاين” ،برامج مثل
“فوتوشوب ،إليستريتور ،إندزاين” ،وكذلك
ورش عمل للرسوم املتحركة من خالل برامج
تقنية مثل “تون بوم”.
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تطوير
الشبكة العنكبوتية

تخطيط
وإدارة املناسبات

تأسس عملنا ملساعدة أصحاب املشاريع والشركات الناشئة لالنطالق في مجالها ،نحن ملتزمون بالنمو
والتطوير لتقديم خدمات محترفة وحكيمة لعمالئنا ،نقدم األدوات والتصاميم امللفتة مع عرض رسومي
على تسويق نشاطك التجاري أو مشروعك للحفاظ على عمالئك األوفياء أو لزيادة حصتك في السوق.

لدينا فريق عمل من املصممين يمكنهم إنشاء
موقع شركتك على الويب لتسهيل التواصل مع
عمالئك ،نحن نؤمن بأن املوقع اإللكتروني ألي
شركة يجب أن يقدم أفضل تجربة للعمالء.
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لدينا فريق من املحررين يمكنهم مساعدتك في
تحسين محتوى الويب الخاص بك وتوسيع
نطاقه ليشمل رضا عمالئك بشكل أفضل مع
الحفاظ على املفهوم األصلي.

في عالم االجتماعات واملناسبات ،يتعلق األمر بالتجربة ،مرجعنا الحكمة .ويزدوم لإلنتاج تجمع كل ذلك
ً
جنبا إلى جنب مع االحتراف وخدمة متطورة ،نحن نؤمن بابتكار وتنظيم املناسبات التي تمثل رسالتك
ونفخربجعل عملك أسهل ما يمكن ،وتوفيرجميع مستلزمات التخطيط للمناسبات الخاصة بك .يمكننا
ً
أن نكون ً
جزءا مهما في املناسبات الخاصة بقدر ما ترغب في أي شراكة تجمعنا ،كما أننا سوف نلتزم
بمساعدتك في كل خطوة.

نقدم خدمات عالية الجودة في إدارة املناسبات
واالجتماعات بتوفير أجواء مالئمة ملحتوى
االجتماع.

نساعدك على تصميم أفضل تغليف
لبضاعتك أو للهدايا ،ألن هذه التفاصيل
الصغيرة ستساعدك في الحفاظ على زبائنك
األوفياء.
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الرسوم
املتحركة واإلنتاج

لعالمة
التجارية والتصميم
إن تصميم عالمة تجارية إبداعية ،من الشعار والهوية الكاملة للعالمة التجارية ،بما يشمل كتيب توجيهي
ً
كامل من أجل االستخدام الصحيح للشعار ،في الطباعة وفي اإلعالن ،كل هذا يساعدك لتكون متميزا
مقارنة بمنافسيك في السوق .أفكارنا الحكيمة واملحترفة سوف تساعدك لبناء هوية قوية لعملك
ومشروعك في السوق.

الشعار والطباعة دائما مايجذب أعين الزبائن،
وهذا هو االنطباع االول نحو تسويق اعمالك،
حيث ّ
الهوية تمثل محور مشروعك.
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اإلعالنات والحمالت اإلشهارية هي وسيلة
رئيسية لتسويق خدماتك وجعلها معروفة لدى
زبائنك لزيادة تواجدك في السوق بقوة ،لهذا
خدماتنا تأتي لتحقيق الهدف املطلوب.

ترغب في رسوم متحركة َم ِر َحة وسلسة؟ ثنائي او ثالثي البعد إذن هو نقطة توقفك عند ويزدوم لإلنتاج،
رسوم متحركة وإنتاج جذاب ،من خالل البدء في ترجمة املفاهيم الخاصة بك من قصة إلى محتوى مرئي
محترف ،ومشاهدة كيفية تقديم قصتك وإشباع رغبتك اإلبداعية لرؤية تمثيل بصري وسمعي للرسوم
املتحركة ،دورنا يبدأ قبل اإلنتاج حتى مرحلة ما بعد اإلنتاج.

نوفرلك شخصية متطورة إبداعية تمثل عملك
ً
أو مشروعك ،نسعى دائما لجعل الشخصيات
تصل إلى جميع فئات أعمارالعمالء وزبائنهم.

الرسوم املتحركة ثنائية األبعاد هي واحدة من
نقاط تركيزنا األسا�سي واختصاصنا .كما نشمل
تصميم و تطويرشخصيات ثالثية االبعاد.
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خدمات

األستوديو لدينا

خدمات األستوديو
ً
ً
ً
نقدم برنامجا مفضال من خمسة اقسام .ويمكننا بالتأكيد تنفيذ أي مشروع وفقا ألي ميزانية ،وإذا لديك
ميزانية محدودة ومع ذلك ال تزال ترغب في تصميم أسا�سي جذاب مع ملسة محترفة؟ سوف نأتي عند
اتصالك ،أو حصلت على بعض األفكار األساسية؟ فقط اتصل بنا .كل ما نحتاجه هو معرفة ما يمكنك
ً
إنفاقه ،سنبني لك تصميما يناسب ميزانيتك باحترافية عالية.
ً
ُ
ربما ال يزال لديك بعض املشاريع غير املكتملة من مقدمي خدمات أخرى ،حسنا ،لم َيف ِت األوان بعد،
نتمكن من إعادة التصميم وتعديله من خالل فريقنا الفني املتخصص ،اتصل بنا اآلن حتى نطلع على
ً
ً
مشروعك ونضع معا برنامجا إلصالحه و تطويرأفكارك وجعلها حقيقية.

ملاذا نحن

مختلفون؟
تضم شركتنا فريق متخصص من املحترفين
مستعدون للمساعدة في مشاريعكم وعلى اتصال
دائم معكم لتوفيراستجابة ال مثيل لها.

يتبع نموذج عملياتنا البروتوكوالت املحترفة
واملتخصصة والتي تضمن الدقة والتوثيق في
الوقت املناسب لتوفيرالجودة املطلوبة.

نعمل على استثمار الوقت باستخدام افضل
االدوات املتوفرة بسوق التصميم وتحليل
املعلومات وإعداد التقارير الهامة التي تمنح
اإلدارة إمكانيات اتخاد القرار فيما يتعلق بأي
مشروع.

نقدم خدمة عالية الجودة لجميع عمالئنا .فخالل
فترة قصيرة من تواجدنا بالسوق حقننا مستوى
عال من زبائننا بتصاميم محترفة ومبدعة.
رضا ِ

نركز جهودنا الرئيسية على ابتكار تصاميم
إبداعية وجميلة يمكن أن تصبح ممتعة
لعمالئنا ،وذلك باستخدام املواد واملوارد
املحترفة التي تلبي رغبات العمالء.

لدينا فريق عمل من املتخصصين واملصممين
سيقومون بالعمل على كل تفاصيل التصميم
لكل عميل كما لو كان املشروع ًّ
بدقة ّ
خاصا بنا.

ويزدوم لالنتاج

نبذة عن الشركة

رسالة
إن إحــدى أدوات القــوة اليــوم بيــد أصحــاب القــرار تتمثــل بصناعــة اإلعــام الحديــث والــذي يشــمل املواقــع االلكترونيــة
ومنصات التواصل االجتماعي واإلعالن وغيرها من التخصصات ،التي توفرها لكم في شركة ويزدوم لالنتاج الفني .إن
َ
ً
امتالك واستثمارهذه القوة يحقق لنا ولكم األهداف التي نسعى إليها معا من أجل عالم أكثرجماال ورونقا.
ً
نســعى مــن خــال العمــل معكــم إلــى وضــع بصمتنــا ســويا فــي هــذا العالــم ،مــن خــال كســب ثقتكــم واســتحقاق الجــدارة
كوننا األفضل من حيث الجودة و إدارة الوقت وامليزانية بما يلبي تطلعاتكم ويساعدكم على تحقيق اإلنجازات واملكانة
املرموقة التي تبتغونها في سوق العمل.
ومــن قطــر ،ننطلــق إلــى العالــم بتصاميــم إبداعيــة ،حيــث ال اعتــراف بالحــدود جغرافيــة ،وحيــث الحفــاظ علــى هويتكــم
الثقافية واإللتزام باملساهمة في مساعدتكم على تنفيذ رؤيتكم ومقترحاتكم وفق أهدافكم االستراتيجية.
في شركة ويزدوم لالنتاج الفني نستقطب فريق عمل محترف ومتخصص قادرعلى تحويل أحالمكم إلى حقيقة ،سواء
ً
كانــت أحالمــا فــي املجــال التجــاري أو فــي مجــال ابتــكار التصاميــم املتميــزة والفريــدة مــن نوعهــا والتــي تغطــي الفعاليــات
ً
الرسمية واملناسبات الفردية أيضا .عندما نعدكم بتقديم األفضل ،فإننا قادرون على تحقيق ذلك.

محمد السويدي
املديرالعام

٤

علــى مــدى الســنوات الســت املاضيــة ،تــم حصــد عــدد مــن الجوائــزفــي مجــال تصميــم الجراكيــف ،حيــث نــرى فــي الوقــت الحالــي الشــكل التقليــدي واملعاصــرللتصميــم ،وقــد تطــور
ً
التصميــم الجرافي ـكـي أيضــا ،مــن رســومات باليــد علــى الــورق لينتقــل إلــى جيــل جديــد مــن الرســوم البيانيــة ،فــي مجــال الرســم الكرتونــي والرســوم املتحركــة ،ممــا يســمح لنــا بابتــكار
تصاميم تمزج بسالسة جميع األفكاروتنعكس في مشروع واقعي مذهل .سيسعى فريق عملنا ذو الخبرة العالية إلى تحويل حلمكم إلى واقع من خالل التنسيق معكم والوقوف
عند آرائكم ومقترحاتكم

تكمن مهمتنا في توفير ودعم السوق القطري
بمقاييس عالية الجودة ،كما لدينا مرونة في مدة
تسليم املشاريع بأسعار تنافسية في مجال
التصميم اإلبداعي والرسوم املتحركة ،ولدينا
طموح متميز للعب دور فاعل في تعزيز معايير
السوق وتحقيق الريادة من خالل فريق عمل ذو
خبرة واسعة في محاكاة الخطوط الرفيعة بين
حواف اإلبداع.

نطمح إلى أن نكون عين قطر املتخصصة في
ً
مجال اإلعالم والعالمات التجارية إنطالقا من
قطرإلى السوق العاملية.

نشعرباملسؤولية وااللتزام تجاه عملنا ،ولدينا وعي
تام بأن العمل الذي نقوم به لديه تأثير ّ
فعال على
حياة عمالئنا.

٥

جدول

املحتويات
5
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10
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16

نبذة عن الشركة
ملاذا نحن مختلفون؟
ويزدوم لإلنتاج
األستوديو والخدمات
العالمة التجارية والتصميم
الرسوم املتحركة واإلنتاج
تطوير الشبكة العنكبوتية
التخطيط اإلبداعي واإلدارة
تصميم و تطوير االلعاب
ورش عمل
عمالء الشركة
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