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 اجزا دیجیتال مارکتینگ موضوع :

 
شود؛ نرم افزار  یو در نرم افزار افتر افکت ساخته م یلوگو موشن اغلب به صورت حرفه ا

باشد که  یم یاز شرکت ادوب یو حرفه ا دهیچیپ یکینرم افزار گراف یافتر افکت، نوع
باشد  یم یشرکت ادوب ینرم افزار ها گریاز د ریمی. پرستین یاستفاده از آن کار هر کس

آن در آن به مراتب ساده تر از ساخت لوگو موشن در  یاربردهاکه ساخت لوگو موشن و ک
ه از لوگو موشن ارائه داد یفیابتدا تعر میمقاله قصد دار نیباشد. در ادامه ا یافترافکت م

 میشما قرار خواه اریساخت و استفاده از لوگو موشن در اخت یساده برا ییو سپس روش ها
 .داد

 ستیموشن چ لوگو

برند همزمان با  کی ینشان تجار  ایاست که آرم  ویدیو ینوع نترویلوگو ا ایموشن  لوگو
آرم متحرک  ی. لوگو موشن در اصطالح به معندیآ یخاص به حرکت در م یصوت یجلوه ها
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شود. لوگو  یمختلف استفاده م یشرکت ها و سازمان ها یبرا یاست و از آن در برندساز 
ساخته  یمتفاوت یباشد که به روش ها یم کیمهم موشن گراف یها کیاز تکن یکیموشن 

زمان ممکن است؛ با  نیدر کمتر امیلوگو موشن انتقال پ کی فهیوظ نیشود. مهم تر یم
 .دارد یفراوان یحال لوگو موشن کاربردها نیا

 

 لوگو موشن یها کاربرد

در ذهن مخاطب  ید، برندساز تر گفته ش شیکاربرد لوگو موشن همانطور که پ نیتر مهم
ماندگار  نیتواند در ذهن مخاطب یسازمان م ایبرند  کیاست. با استفاده از لوگو موشن 

 :شود یم ریشامل موارد ز یلوگو موشن به طور کل یشود.کاربردها

 .برند یو ماندگار  یادآور ی

 .دلخواه نسبت به برند در جامعه هدف تیذهن ساخت

 .و شناساندن برند یمعرف

 .غاتیتبل

 .ویدیو یبصر  یابزار ها گرید ایها  ویدیدر و استفاده

 .اعتماد و اعتبار در جامعه هدف ساخت

 یبرندساز  یها ازین یتمام نیتام یتوان گفت استفاده از لوگو موشن برا یرو م نیهم از
 .و الزم است یبرند ضرور  کی یغاتیو تبل
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 موشن ساز لوگو

 
 یگسترده م یوجود دارند که از آن ها استفاده ها یار یلوگو موشن ساز بس یافزار ها نرم

نرم افزار لوگو موشن ساز، افترافکت است که کار کردن با  نیتر یو حرفه ا نیشود. مهم تر
موشن  مهم لوگو ینرم افزار ها گریاز د ریمیدارد. پر ازینرم افزار ن نیاز ا ییآن به دانش باال

داشتن قالب  لیو ساخت لوگو موشن با آن به دلکه استفاده گسترده از آن شده  ستساز ا
را  ریمیآماده لوگو موشن راحت تر است، در ادامه آموزش ساخت لوگو موشن با پر یها

لوگو  یها تیساخت لوگو موشن استفاده از وب سا یاز روش ها گرید یکی. دید دیخواه
شما را  ازیمورد نتوانند لوگو موشن  یم یپول ای گانیباشد که به صورت را یموشن ساز م

لوگو  یبه صورت آماده برخ زیها ن تیاز سا گرید یشکل آماده کنند. برخ نیبه ساده تر
 .قرار خواهند داد نیکاربر اریخاص را در اخت یموشن ها
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 ریمیپر  گانیموشن را لوگو

توانند با استفاده از  یم نیساده بوده و کاربر اریبس ریمیدر پر گانیلوگو موشن را ساخت
خود قرار داده است،  نیکابر ارینرم افزار در اخت نیکه ا یآماده ا یقالب ها و پروژه ها

لوگو موشن  گانیآماده و را یبرند خود بسازند. قالب ها یبرا یساده ا یلوگو موشن ها
 ستمیس یرا رو ریمیهستند. ابتدا نرم افزار پر یها قابل دسترس تیدر اغلب وب سا ریمیپر

 ریمیخود نصب کرده و سپس پروژه لوگو موشن دلخواه خود را دانلود کرده و در نرم افزار پر
مورد  یرا با لوگو فالتید یلوگو دیتوان یم یقالب به راحت مپورتی. پس از ادیکن مپورتیا

 رییو تغ میقالب آماده قابل تنظ یالمان ها یبر آن تمام وه. عالدیکن نیگزینظر خود جا
 .کاربر هستند توسط

 

 موشن آماده لوگو

 تیساخت لوگو موشن توسط وب سا یآماده برا یتر گفته شد، قالب ها شیکه پ همانطور
 Free Logo Motion مختلف ارائه شده و قابل استفاده هستند. با سرچ کردن یها

Templates For Premiere یآماده برا یاز قالب ها یبه انبوه دیتوان یدر گوگل م 
 After کلمه Premiere یذکر شده به جا ت. اگر در عباردیکن دایپ یدسترس ریمیپر

Effects ینرم افزار افتر افکت دسترس یلوگو موشن آماده برا یبه قالب ها د،یرا قرار ده 
ه مربوط یاجزا در نرم افزار ها نیا یدارند که تمام یقالب ها اجزا مختلف نی. ادیداشته باش
از لوگو موشن ها به صورت  یرخهستند. عالوه بر آن در ب ینیگزیاو ج رییتغ م،یقابل تنظ

 نی.همچنستندین رییقرار داده شده که اغلب قابل تغ نیآماده در دسترس کاربر یها ویدیو
 .دارد یاساس اریلوموشن ها نقش بس کیاز انواع موشن گراف یار یدر بس
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 گانیموشن را لوگو

سازند.  یلوگو موشن م نیو آنال گانیها وجود دارند که به صورت را تیاز وب سا یبرخ
تر در مورد آن ها  شیآماده که پ یبا استفاده از قالب ها گانیساخت لوگو موشن را

 یها تیدر وب سا گانیساخت لوگو موشن را یقابل انجام است. برا زین میصحبت کرد
از خدمات ساخت لوگو  دیا بتوانشده ت تیوب سا واست عض یلوگو موشن ساز، تنها کاف

از  یا نهیساخت لوگو موشن هز یها برا تیوب سا ی. البته برخدیموشن آن استفاده کن
ساخت لوگو  یبرا یغاتیتبل یکه شرکت ها یا نهیکنند که در مقابل هز یم افتیکاربر در

 .است زیناچ اریکنند، بس یم افتیموشن در

 

 نستاگرامیموشن ا لوگو

باشد.  یانواع لوگو موشن م نیاز مهم تر نستاگرامیا یتجار  یها جیپ یموشن برا لوگو
 جیمنسجم به پ یمورد استفاده قرار گرفته و ظاهر  جیپ ینوع لوگو ها در پست ها نیا

شود،  یباعث م نستاگرامیا یپست ها یدهد. وجود لوگو موشن در تمام یشما م یتجار 
و اعتبار داشته باشد و  تیهو اگرام،نستیچون ا یبترقا یشما در عرصه ا یبرند تجار 

گوناگون  یبه شکل ها نستاگرامیمخاطبان راحت تر به آن اعتماد کنند. لوگو موشن ا
 یشامل موارد نستاگرامیانواع لوگو موشن ها در ا نیتر جیاز را یشود، برخ یم یطراح

ساخت  یبراک اشاره کرد. یکالس یو لوگو کتوگرامینام برند، وردمارک، پ یپوگرافیچون تا
 تیفعال یغاتیتبل یاز افراد متخصص که در انواع شرکت ها دیتوان یلوگو موشن ها م نیا

 .دیاستفاده کن گانیساخت لوگو موشن را یاز روش ها ایدارند کمک گرفته و 
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 یبعد ۳موشن  لوگو

باشد که اغلب در نرم افزار افتر  یانواع لوگو موشن م نیاز محبوب تر یبعد ۳موشن  لوگو
نرم  یبه صورت قالب آماده برا گانیرا یبعد ۳ یشود. لوگو موشن ها یافکت ساخته م

 یبعد ۳توان با استفاده از آن ها لوگو موشن  یباشند که م یافزار افتر افکت موجود م
فکت اافتر  یکار الزم است ابتدا کار با نرم افزار مقدمات نیا ی. براردک یدلخواه خود را طراح
ارائه  یبعد ۳دلخواه خود را در قالب آماده لوگو موشن  راتییتغ دیرا فراگرفته تا بتوان

 دهید.

 

 ریمیمتداول  لوگو موشن پر  سواالت

 چگونه است؟ یغاتیتبل یساخت لوگو موشن در شرکت ها نهیهز -۱

مانند مدت زمان  یبه عوامل مختلف یغاتیتبل یساخت لوگو موشن در شرکت ها تعرفه
تواند در نوسان  یآن م نهیدارد و هز یلوگو موشن بستگ یدگیچیپ زانیموشن و ملوگو 
 .باشد

 

 توانند از لوگو موشن استفاده کنند؟ یم یچه کسان-۲

تواند  یکوچک و بزرگ م یو کسب و کار ها یتجار  یبرند ها یتمام یموشن برا لوگو
 .کند فایا ینقش اساس نگیو در برند ردیمورد استفاده قرار بگ
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 به صورت جداگانه افکت صدا را به آن دیبا ایلوگو موشن آماده افکت صدا هم دارد  ایآ-۳
 اضافه کرد؟

به اضافه  یاز یشوند و کاربر ن یآماده شامل افکت صدا هم م یاغلب لوگو موشن ها بله؛
آماده،  یصدا بودن قالب ها یحال در صورت ب نیکردن افکت صدا نخواهد داشت. با ا

قالب  یآماده دانلود کرده و رو یصدا لیمعتبر فا یها تیاز وب سا یه راحتتوان ب یم
 .آماده اضافه کرد

 

 و افتر افکت قابل استفاده هستند؟ ریمیاز پر  یچه ورژن یآماده برا یلوگو موشن ها-۴

 یورژن ها یبرا کیلوگو موشن و موشن گراف یآماده برا یها و پروژه ها نیپالگ ا اغلب
 .و افتر افکت قابل نصب و استفاده هستند ریمیمانند پر یادوب یبه بعد نرم افزار ها ۲۰۱۵

  www.mayapaint.ir:منبع 

 

 

 

 

 


