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مرحبًا بك في منطقـة
اإلعــالم والتـرفـيــه
الرائــدة عربيــًا
تُعتبر  twofour54التي تم تســــميتها بهذا االسم وفقًا لإلحداثيات الجغراف ّية لمدينة
يقدم بيئة
أبوظبي 24( ،درجة شــــماالً ،و 54درجة شــــرقًا) ،مركزًا إعالميًا وترفيهيًا رائدًا ّ
عمل خالية من الضرائب لتمكين الشــــركات واألفــــراد المتخصصين في صناعة اإلعالم
والترفيه على االنطالق بأعمالهم آلفاق أوسع وأرحب وتحقيق النجاح الملموس.
لتقــــدم لمحترفي اإلعالم بيئة مســــتق ّرة
تأسســــت  twofour54فــــي أكتوبــــر 2008
ّ
ومتكاملة من شــــأنها أن تضمن نجاح واستدامة صناعة اإلعالم في المنطقة العربية.
ومنذ تأسيسها ،نجحت في استقطاب أبرز الشركات اإلعالمية العالمية والتي يتجاوز
عددها اليوم  400شــــركة باإلضافة إلى مئات الموظفين المستقلين الذين يبدعون
أصداء واسعة .وقد أدت هذه البيئة اإلبداعية
يوميًا وينجزون مشــــاريع متميزة حققت
ً
وحولتها إلى وجهة
والتعاونيــــة المتف ّردة إلى تعزيز مكانة  twofour54الرائدة عربيًا
ّ
محلية وإقليمية ودولية لإلنتاج الســــينمائي والتلفزيوني وجعلتها مقرًا ألبرز قصص
النجاح اإلعالمي في المنطقة.
وقد لعب الموقع االســــتراتيجي الذي تتميز به  twofour54دورًا أساســــيًا في نموها،
إذ تســــتفيد الشــــركات التــــي اتخــــذت المنطقـــــة اإلعالميـــــة  twofour54مقــــرًا لها
مــــن البنية التحتية الفريــــدة التي تتميز بها أبوظبي ومن أحــــدث التقنيات اإلعالمية
الالزمة إلنجاز أعمالها ومشــــاريعها ،فض ً
ال عن تواجدها في موقع جغرافي مم ّيز يصل
الشرق بالغرب ليصبح العالم بأسره مكانًا يسهل الوصول إليه.
كمــــا تحتل دولة اإلمــــارات العربيــــة المتحدة المرتبــــة األولى عربيًا من حيث ســــهولة
ممارسة األعمال بحسب البنك الدولي وذلك للعام الثالث على التوالي*.
*
تقرير ممارسة األعمال  -البنك الدولي .2016 -
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لمحة عن هـيـئـة المنطقة
اإلعالمية  -أبوظبي
انطالقــــً مــــن رؤية حكومة أبوظبــــي بتعزيز مكانــــة اإلمارة كمركــــز رائد البتكار
المحتــــوى اإلعالمي العربي ،تأسســــت هيئة المنطقة اإلعالميــــة  -أبوظبي في
عام  2008لإلســــهام بشكل مباشــــر في تســــهيل عملية نمو وتطور صناعة
اإلعالم في أبوظبي من خالل تطبيق مجموعة من األنظمة واللوائح التي تتسم
بالفعاليــــة والشــــفافية والتناســــق ،وتنفيذ مجموعــــة من المبــــادرات اإلعالمية
ّ
وفعال في الناتج المحلي
االســــتراتيجية القادرة على المساهمة بشكل إيجابي ّ
اإلجمالي إلمارة أبوظبي ودولة اإلمارات العربية المتحدة.
وتملك هيئة المنطقة اإلعالمية :شــــركتي  twofour54وإيمج نيشن الرائدتين
في اإلعالم والترفيه ،باإلضافة إلى مجموعة من أبرز مبادرات الصناعة ومن بينها
لجنة أبوظبي لألفالم.
وقــــد قامــــت الهيئة بتشــــكيل فريــــق عمل متخصص يشــــرف علــــى عمليات
وإجراءات تســــجيل وتأســــيس الشــــركات في المنطقة اإلعالميــــة twofour54
باإلضافة إلى ترخيص وتسهيل األعمال.
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أبدع واجعل أبوظبي
موطنًا ألعمالك
متحف اللوفر أبوظبي  -شركة التطوير واالستثمار السياحي© ،المهندس المعماري :أتيليه جان نوفيل

نادي شاطئ السعديات

مدينة حولت المستحيل إلى ممكن
تعتبــــر أبوظبــــي ،عاصمة دولة اإلمــــارات العربية المتحــــدة ،نموذجًا فريدًا للمدينــــة التي تنبض بكل
ألوان الحياة وتحتضن العديد من الثقافات ،وتتميز بخطط اســــتراتيجية بعيدة المدى هدفها تعزيز
تنوع
مكانتهــــا ككيان اقتصادي بمســــتوى عالمي .وإيمانًا بهذه الرؤية ،تســــعى أبوظبي إلى تعزيز ّ
اقتصادها واالســــتثمار في الموارد التي تُعتبر مفتاحًا للمســــتقبل المستدام ،والمواكبة المستمرة
لعجلة االقتصاد العالمي.
تمتــــد اإلمــــارة ألميال على طول ســــواحل خ ّ
البــــة وتضم مجموعة مــــن أروع التضاريــــس الصحراوية،
مليوني إنســــان ،تتيح لهم اإلمارة االســــتمتاع بمواقع ســــياحية وثقافية من
ويعيش فيها أكثر من
ّ
تقدم أشــــهى النكهات ،باإلضافة
الطــــراز العالمي ،وحدائق ومنتزهات متم ّيزة ،وأرقى المطاعم التي ّ
إلى باقة متنوعة من األنشــــطة الترفيهية في ظل طقس متم ّيز وســــماء صافية ال تغيب الشــــمس
عنها على مدار العام.
وقد استطاعت اإلمارة أن تخطف أنظار العالم بفضل معالمها الفريدة والتي تتضمن :مسجد الشيخ
زايــــد الكبير ،جزيرة يــــاس ،فندق قصر اإلمارات وغيرها ،كما تســــتضيف مجموعة مــــن أبرز الفعاليات
الدولية التي تســــتقطب ماليين الزوار ومن بينها ســــباق جائزة االتحاد للطيران الكبرى للفورموال .1
وقــــد بدأت اإلمارة باتخــــاذ خطوات واثقة نحو تعزيــــز مكانتها كمركز إقليمي رائــــد للثقافة والفنون،
خاصةً مع قرب افتتاح متحف اللوفر أبوظبي.
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ياس ووتر وورلد
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حلبة مرسى ياس

مطاعم ومحالت متنوعة ضمن مجمع twofour54

مدرسة برايتون كوليدج

أبدع بأسلوب حياتك
اكتشف نمطًا جديدًا للحياة في twofour54
ال تركــــز  twofour54على األعمال وحســــب ،بل تســــعى لتقديم بيئة إبداعية ملهمــــة ومحفزة لكافة
مجمعها الذي يضم باقة مميزة من المقاهي والمطاعم
محترفي اإلعالم الذين يعملون ويبدعون من
ّ
والصاالت الرياضية والبنوك باإلضافة إلى المدارس الدولية القريبة كمدرسة  -برايتون كوليدج – ليل ّبي
بذلك احتياجات مبدعيه على المستويين الشخصي والعائلي.
وفي ظل موقع  twofour54المتم ّيز والذي ال تفصله سوى ساعة واحدة بالسيارة عن دبي وساعتان
مجمع
عــــن صحراء ليوا ذات الرمــــال الذهبية الرائعة وجبــــال رأس الخيمة الخالبة ،فــــإن كافة مبدعي
ّ
سواء للعمل أو حتى االسترخاء
 twofour54على موعد مع فرص واعدة للســــفر داخل دولة اإلمارات
ً
والترفيه .أما هواة السفر الدولي ،فتقدم لهم دولة اإلمارات  7مطارات دولية تصلهم بأكثر من 200
وجهة عالمية ،ليصبح العالم بين أيديهم بكل معنى الكلمة.

12
نادي سبيشل ون فتنس في مجمع twofour54

13
المركز الثقافي الكوري

أبــدع فــي

twofour54
باإلضافة إلى البنية التحتية التي ترقى للمستوى العالمي ،وشبكة الشركاء الذين
تربطهم عالقات تعاون مشــــترك ،تقــــدم  twofour54باقة من المزايا الفريدة التي
تعزز من نجاح عملية تأسيس وتشغيل األعمال في المجال اإلعالمي.
وتتضمن هذه المزايا:
•ملكية بنسبة  %100لألعمال وبيئة خالية من الضرائب
•ســــهولة الحصــــول علــــى التراخيــــص وتأســــيس األعمــــال والحصــــول علــــى
خدمات الدعم
•برنامج الحوافز النقدية والذي يتضمن خصمًا بقيمة  %30للمشاريع التي يتم
وتقدمه لجنة أبوظبي لألفالم*
تصويرها في أبوظبي
ّ
المســــجلة في
•بوابــــة  twofour54للشــــركاء والتــــي تتيــــح لكافة الشــــركات
ّ
المنطقة اإلعالمية  twofour54التواصل مع بعضها البعض
يقــــدم فرصــــة حصريــــة لشــــركاء
•مجلــــس المناقصــــات اإللكترونــــي والــــذي
ّ
المقدمة من الجهات الحكومية
 twofour54للوصول للمناقصات والمشاريع
ّ
وشركات القطاع الخاص
•تجمع متنامي يضم المئات من الموظفين المستقلين المحترفين
•دورات تدريبية احترافية تلبي احتياجات شركاء twofour54
•خدمات سفر وخدمات لوجست ّية معتمدة من اتحاد النقل الجوي الدولي IATA
•فعاليات مســــتمرة على مدار العام لشــــركاء  twofour54وأنشــــطة متميزة
لتعزيز تواصل الشركات واألفراد في المنطقة اإلعالمية twofour54
*يرجى زيارة  film.gov.aeلإلطالع على الشروط واألحكام
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جمهور واسع يتجاوز

 357مليـون
 %60منهم تحت سـن 25

 53مليون

مستخدم لمواقع التواصل االجتماعي

 15مليــون

مستخدم للهواتف الذكية

من سـكان دولة اإلمارات
يستخدمون اإلنترنت

16

أبدع في سوق
إعالمي مزدهر
تتميز  twofour54بموقع اســــتراتيجي في أبوظبي  -قلب الشــــرق األوسط وشمال
أفريقيا – ويتيح لها ذلك إمكانية التواصل المباشــــر مــــع العالم العربي الذي يعتبر
موطنًا لصناعات اإلعالم األسرع نموًا في العالم ،وتتميز المنطقة العربية بأنها تضم:
يقدر بأكثر من  357مليون شخص تصل نسبة شبابه تحت سن
•جمهورًا واســــعًا ّ
الخامسة والعشرين إلى *%60
• 53مليون مستخدم لمواقع التواصل االجتماعي**
• 15مليون مســــتخدم للهواتف الذكية في دولة اإلمارات والتي تتميز بأعلى نسبة
انتشــــار للهواتف المحمولة مقارنةً بعدد الســــكان على مســــتوى العالم بنســــبة
وصلت إلى **%187
•نسبة نمو كبيرة في عدد مســــتخدمي مواقع التواصل االجتماعي النشطاء وقد
وصلت إلى  %66خالل عام **2015
• %96من سكان دولة اإلمارات يستخدمون اإلنترنت

* المصدر :البنك الدولي
** المصدر :تقرير المشهد الرقمي  – 2016جيل التواصل االجتماعي ،يناير .2016
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تعاو ْن مع شركاء
َّ
twofour54

انضــــم لشــــركات متميزة من جميــــع أنحــــاء العالم اتخذت مــــن المنطقة
اإلعالميــــة  twofour54مقرًا لها من أجل تقديــــم المحتوى اإلعالمي بأرقى
المعايير الدولية لتلبية متطلبات وتطلعات جمهور المنطقة العرب ّية.
تضــــم المنطقــــة اإلعالميــــة  twofour54باقــــة مــــن الشــــركات اإلعالميــــة
المتخصصة في:
•تطوير المواقع اإللكترونية والمنصات الرقمية
•األلعاب اإللكترونية
•البث
•اإلنتاج التلفزيوني والسينمائي
•النشر
•اإلعالن واالتصال التسويقي
•إدارة الفعاليات
•الموسيقى
وينــــوي  *%92مــــن شــــركاء  twofour54توســــيع أعمالهــــم علــــى مدار
الســــنوات الثالث القادمة ،وهو ما يفتح لشــــركتك آفاقــــً واعدة للتواصل
والتعــــاون مع هــــذه الشــــركات المتخصصة التــــي تركــــت بصمتها على
المشهد اإلعالمي العربي.
*استبيان قياس رضا الشركاء لعام .2015
18

19

ســــواء كنت على وشك تأسيس شركة ناشــــئة أو افتتاح فرع
جديد لشــــركتك القائمــــة أو كنت تســــعى لتحقيق طموحك
اإلعالمــــي ،فــــإن  twofour54ستســــاعدك على إطــــاق العنان
إلبداعاتك ،حيث ستوفر لك كافة الخدمات وسبل الدعم الالزم
من خالل  4مجاالت رئيسية:
•تطوير األعمال وإدارة العقارات
•الخدمات الحكومية والسفريات
•الخدمات التلفزيونية والسينمائية
•تطوير المواهب
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المجاالت
الرئيسية
ألعمالنا
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مهمة تسهيل أعمالك
اترك لنا
ّ

تـطويـر
األعمـال وإدارة
العقارات
22

فريقنــــا المتخصــــص في تطوير األعمــــال وإدارة العقارات هــــو نقطة التواصل األولــــى لك خالل رحلتك
أتم االســــتعداد لمســــاعدتك وإرشــــادك خالل عملية
لتأســــيس أعمالك فــــي  ،twofour54وهو على ّ
التأســــيس وتزويدك بكافة المعلومــــات المتعلقة بالتراخيــــص واإلجراءات القانونية التي ســــتضمن
تأسيس شركتك أو مشروعك بكل سهولة ويسر.

مراحل تأسيس األعمال في twofour54
تعتبر عملية تأســــيس الشــــركات في  twofour54من أســــهل مــــا يكون ،حيث
سيساعدك فريقنا المتخصص على اجتياز جميع مراحلها البسيطة بسالسة:
مفصلة وحدد موعدًا لمقابلة فريقنا
•إعداد خطة العمل :أرسل لنا خطة عمل
ّ
قدمته لنا.
المتخصص في تطوير األعمال لمناقشة المقترح الذي ّ
•الترخيص :قدم طلبًا للحصول على رخصة تجارية لشــــركتك وتســــجيلها عبر
هيئــــة المنطقة اإلعالمية ،واحصل على كافة وســــائل الدعم في كل ما يخص
اإلجراءات القانونية والمتطلبات الحكومية والخدمات اللوجستية.
•االنتقال إلى مقر العمل :تواصل مع فريق الخدمات الحكومية والســــفريات
للحصــــول على الدعــــم اإلداري واللوجســــتي في كل مــــا يتعلق بالتأشــــيرات،
والتأمينات وترتيبات السفر وخدمات أخرى كثيرة غيرها.
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والتميز
مقرك مساحة لإلبداع
اجعل من
ّ
ّ
توفر  twofour54لشركائها مساحات مكتبية بخيارات متنوعة في مجمعها لتتناسب
ّ
مع احتياجات األعمال بمختلف أحجامها ومن بينها:
•محطة عمل “مكتب”  -محطة عمل واحدة في مساحة مشتركة مفتوحة مع اتصال
مشترك باإلنترنت وخط هاتف محلي ،وهو ما يجعلها الخيار المثالي لألفراد.
•مكاتــــب بخدمات متكاملة  -مؤثثــــة ومجهزة مع مرافق واتصــــال باإلنترنت لكي
تنطلق بأعمالك بأسرع وقت ممكن.
•مكاتــــب بخيارات عادية  -تضــــم تجهيزات أساســــية مع غرف اجتماعــــات واتصال
باإلنترنــــت ،مــــع مســــاحات واســــعة تتيــــح لــــك تخطيطهــــا وتصميمهــــا بالطريقــــة
التي تناسبك.
•مكاتب بخيارات تفضيلية  -تتيح للمستأجر أن يؤثث ويجهز المكتب كيفما يشاء
ليصبح مساحته اإلبداعية التي تفتح له أبواب التم ّيز والتألق اإلعالمي.
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بوابة  twofour54للشركاء
بمجرد ترخيص شــــركتك ،ســــتتمكن من الوصول إلى بوابة  twofour54للشركاء،
تقدم لكافة شــــركاء  twofour54فرصة
وهــــي بوابة إلكترونية فريــــدة من نوعهاّ ،
متميزة للوصول لباقة من الموارد المتنوعة ،ومشاركة أخبارهم والبحث عن أنسب
الموظفين المستقلين ،والحصول على عروض مميزة وغيرها من المزايا.
وتتيــــح هذه البوابة لشــــركاء  twofour54فرصة مواكبة كافة مســــتجدات صناعة
اإلعالم والترفيــــه ،وتعبئة كافة النماذج المطلوبة عبر اإلنترنت والتســــجيل لحضور
الفعاليات المقبلة.
وتضم البوابة مجلس المناقصات ،والذي يتيح لشــــركاء  twofour54نشر العروض
الخاصة بمشــــاريعهم ،التي يمكن أن تعمل عليها الشركات التي اتخذت من مجمع
 twofour54مقرًا لها ،باإلضافة إلى فرصة حصرية للوصول للمناقصات التي أعلنت
عنها الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص في اإلمارة.
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ركز على اإلبداع...ودعنا نتولى الباقي
ركز اهتمامك على إدارة مشــــروعك اإلعالمي ،واترك كافة الشــــؤون اللوجســــتية لقســــم الخدمات الحكومية
ابتداء من التأشــــيرات والتصاريح وصوالً إلى عمليات التســــجيل
والســــفريات في  twofour54ليتولى أمرها.
ً
وحجوزات الطيران ،ســــيكون فريق  twofour54حلقة الوصل األساســــية بينك وبيــــن كافة العمليات اإلدارية
واللوجستية المطلوبة.

الخدمات الحكومية
ســــيتولى فريق  twofour54المتخصص مهمة التواصل نيابةً عنك مع جميــــع الهيئات الحكومية والوزارات
في أبوظبي ودولة اإلمارات العربية المتحدة بشكل عام إلنجاز كافة إجراءات التأشيرات ،التسجيل ،التخليص
الجمركــــي وغيرهــــا ،ليقلص بذلــــك من وقت المعامالت ويســــ ّرع عمليــــة الحصول على الموافقــــات .وبمجرد
انضمامك إلى المنطقة اإلعالمية  twofour54ســــيتم إســــناد أحــــد مدراء عالقات العمــــاء ليتابع احتياجاتك
بشكل شخصي ويساعدك على إتمام كافة اإلجراءات المطلوبة.

خدمات السفر
وتقــــدم خيارات وحلول
تضــــم  twofour54وكالة ســــفريات معتمدة مــــن اتحاد النقل الجــــوي الدولي IATA
ّ
متكاملة للسفر باإلضافة إلى باقة من الخدمات اللوجستية ،ويتميز فريق العمل المتخصص بخبرته الواسعة
التي ّ
تمكنه من التفاوض على أفضل األســــعار لحجوزات الطيران واإلقامة وخدمات الضيافة لدى أبرز شــــركات
الطيران وسالسل الفنادق العالمية ،كما يمكنه مساعدتك على إنجاز كافة عمليات الشحن اللوجستي بدءًا
من خدمات الشــــحن اليومية البسيطة وصوالً لخدمات شحن البضائع والمتعلقات الشخصية واألثاث وغيرها
من األغراض الضخمة.
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الخدمات الحكومية
والسفريات
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أبدع وحقق النجاح
يضم قسم الخدمات التلفزيونية والسينمائية في  twofour54فريقًا مميزًا يتمتع بخبرة واسعة في كافة القوالب
اإلعالميـــــة وهو مـــــؤهل لمســــاعدتك على إنجاز مشــــروعك اإلنتاجي على أكمل وجه بدءًا من مرحلة ما قبل اإلنتاج
والتخطيط وصوالً للمونتاج وإعداد النسخة النهائية من المشروع.

الخدمات
التلفزيونية
والســينمائـية

األفالم العالمية الضخمة:
حرب النجوم :القوة تستيقظ ()Star Wars: The Force Awakens
السرعة والغضب )Fast & Furious 7( 7
ديشووم ()Dishoom
بيبي ()Baby
بانغ بانغ ()Bang Bang
آلة الحرب ()War Machine
ميراث بورن ()The Bourne Legacy
البرامج التلفزيونية العالمية:
توب جير (نسخة المملكة المتحدة) ()Top Gear UK
مسلسل الجريء والجميلة ()The Bold and the Beautiful
برنامج USA Today
البرامج والمسلسالت التلفزيونية اإلقليمية:
افتح يا سمسم
حارة الشيخ
 ETبالعربي
مسلسل اإلخوة
سنعود بعد قليل
منصور
حب في األربعين
والدة من الخاصرة
31
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حرب النجوم :القوة تستيقظ ،لوكاس فيلم

ســــواء كنت بحاجة لتغطيــــة فعالية تنوي إقامتها أو إنجاز فيلم دعائي لشــــركتك أو إنتاج مسلســــل تلفزيوني ضخم
أو فيلم سينمائي أو دعائي ،فإن فريق  twofour54يتميز بالخبرة والمهارات الالزمة إلنجاز مشروعك على أكمل وجه.

االستوديوهات

الخدمات اإلنتاجية

تمتلــــك  twofour54ســــبعة اســــتوديوهات تلفزيونيــــة تتــــراوح
مساحتها بين  60إلى  650متر مربع باإلضافة إلى استوديو رقمي
متح ّرك واســــتوديو خارجي بمســــاحة  5400متر مربع ،وجميعها
استوديوهات متخصصة قادرة على استيعاب المشاريع اإلنتاجية
بمختلــــف أحجامها ومتطلباتها .كما تعتبر هذه االســــتوديوهات
والمجــــات الفنية والقنوات
مرافــــق مثالية لتصوير برامج الموضة
ّ
اإلخبارية والمسلسالت الدرامية واإلعالنات التلفزيونية والمشاريع
اإلنتاجيــــة متوســــطة أو ضخمــــة الحجم .وقد اســــتفادت ســــكاي
نيــــوز عربية ،إحدى المحطــــات اإلخبارية الرائدة فــــي المنطقة ،من
اإلمكانيــــات المتميــــزة الســــتوديوهات  twofour54وتقوم حاليًا
ببث برامجها منها إلى أكثر من  50مليون أســــرة في جميع أنحاء
الشــــرق األوسط وشــــمال أفريقيا ،كما تذيع شــــبكة السي أن أن
برامجها اليومية مباشر ًة من أبوظبي.

يضــــم فريق عملنــــا فــــي الخدمــــات التلفزيونيــــة والســــينمائية
مجموعة مــــن أفضل المواهــــب والمرافق والمعدات في الشــــرق
األوسط ،والتي يتم تكريسها لمساعدتك على تحقيق مشروعك
وتحويلــــه إلى واقع ملموس .حيث تغطــــي خدماتنا كافة عمليات
التصوير بما فيها :خدمات الدعم لمرحلة ما قبل التصوير وإعداد
الميزانيــــات وجــــداول التصويــــر اليومي ،وتقديم المشــــورة حول
أفضل الســــبل وأكثرها فعالية من حيــــث التكلفة إلنجاز عمليات
التصوير داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة .كما ستحصل على
مزايــــا ذات صلة بعمليــــات الدعم على األرض وتقديم المســــاعدة
فــــي كل مــــا يتعلق بالحصــــول علــــى التصاريح الالزمــــة لعمليات
التصوير .وقد استفادت أضخم شركات واستوديوهات هوليوود
من خدمات  twofour54اإلنتاجية المتخصصة ومن بينها :شركة
والت ديزني ،لوكاس فيلم ،اســــتوديوهات يونفيرسال بيكشرز،
سوني بيكشرز ،نتفليكس وغيرها.

خدمات ما بعد اإلنتاج
تتميز مرافق  twofour54لخدمات ما بعد اإلنتاج بأحدث التقنيات
وتوفــــر بيئة إبداعية فريدة من نوعها ،كما تضم فريقًا متخصصًا
يتمتــــع بخبرة واســــعة إلنجاز المشــــاريع على أعلى مســــتوى من
الجودة والحرفية ســــواء كانــــت أفالمًا روائيــــة أو وثائقية أو برامج
تلفزيونية أو إعالنات أو أفالم دعائية.
وتعتبــــر مرافــــق  twofour54لخدمــــات ما بعد اإلنتــــاج ،والتي تم
تحديثها مؤخــــرًا ،األكثر تقدمًا من الناحيــــة التقنية كونها تضم
مختبــــرات متخصصــــة لمونتاج الصــــوت والصــــورة ،وصالة عرض
تشــــمل  17مقعدًا وآلة عرض تستخدم تقن ّية الـ  4kالسينمائية،
نظامــــي  DavinciوBaselight
كمــــا تنفــــرد عربيــــً باســــتخدام
ّ
لتصحيح األلوان.
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قيادة صناعة السينما والتلفزيون في أبوظبي
تم تأســــيس لجنــــة أبوظبي لألفــــام  -إحدى مبــــادرات هيئة المنطقــــة اإلعالمية -
أبوظبي  -بهدف الترويج إلمارة أبوظبي كموقع إنتاجي رائد في الشــــرق األوســــط،
وتلعــــب اللجنــــة دورًا حيويــــً في جــــذب المشــــاريع اإلنتاجيــــة اإلقليميــــة والعالمية
إلى اإلمارة.

حرب النجوم :القوة تستيقظ  -صحراء ليوا

تتيح لك لجنة أبوظبي لألفالم االستفادة من برنامج الحوافز النقدية* الذي يتضمن
خصمًا بقيمة  %30على نفقات اإلنتاج ،والتي تشــــمل إنتاج األفالم الطويلة ،البرامج
التلفزيونيــــة (بما في ذلك المسلســــات) ،اإلعالنات الدعائيــــة ،باإلضافة إلى القوالب
التلفزيونيــــة األخرى مثل البرامــــج الحياتية وبرامج الواقع وعــــروض األلعاب والبرامج
الترفيهية التي يتم تصويرها في أبوظبي .كما تقدم سلسلة من الخدمات األخرى
والتي تشمل:

الجريء والجميلة  -قصر اإلمارات

•المساعدة في استكشاف مواقع التصوير
•دليل إنتاج على اإلنترنت يضم طواقم وموردين محترفين ومن أصحاب الخبرة
•استخدام مكتبة تضم صورًا ألكثر من  250موقع تصوير
للمزيد مــــن المعلومات حول كيفية االســــتفادة من خدمات لجنــــة أبوظبي لألفالم
إلنجاز مشروعك اإلنتاجي المقبل ،يرجى زيارةfilm.gov.ae :
*تطبق الشروط واألحكام
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أكاديمية “جي تي”  -حلبة ياس مارينا

السرعة والغضب  - 7أبراج االتحاد

ابدأ مشوارك اإلعالمي الواعد
يؤمن فريق  twofour54بأن مفتاح النجاح يكمن في العثور على فريق العمل المناسب الذي يمتلك المهارات
المالئمة والالزمة ،وانطالقًا من هذه الرؤية ،فإن مبادرات تطوير المواهب التي أطلقتها  twofour54تســــعى
إلى تسهيل عملية إيجاد وتدريب وتطوير المواهب العربية الشابة التي ينتظرها مستقبل إعالمي واعد.
وتشــــمل مبادراتنا في مجال تطوير المواهب مجموعة من الحلول التدريبية للشركات ولألفراد ،باإلضافة إلى
ورشات العمل واألماكن المخصصة للتواصل والتعاون بين الموهوبين ،وكذلك فرص التدريبات الداخلية.

دورات تدريبية ُمصممة حسب الطلب
المصممة حسب الطلب ،بالتعاون مع نخبة من
ّ
تقدم  twofour54مجموعة من الدورات التدريبية االحترافية ُ
الشــــركاء والمستشــــارين االســــتراتيجيين ،حيث يتم تصميم وتهيئة هذه الدورات وورش العمل لتتماشى
مع احتياجاتــــك المحددة ويمكن تقديمها باللغتين العربية واإلنجليزية .وتغطى الدورات التدريبية مجموعة
واســــعة من التخصصات اإلعالمية ومنها :العالقات العامة ،تصميم الجرافيــــك ،االتصال ،اإلعالم الرقمي ،البث
التلفزيوني ،التصوير ،المونتاج ،اإلنتاج وغيرها.
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تـطـويـر
المواهب
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المختبر اإلبداعي
فــــي ضــــوء التزامهــــا بتعزيــــز اســــتدامة صناعــــة اإلعــــام فــــي أبوظبي ،تســــعى
 twofour54لمــــا هو أكثر من مجــــرد إيجاد الفرص الواعدة للشــــركات التي اتخذت
مــــن مجمعها مقرًا لهــــا ،حيث تحرص علــــى رعاية جيل جديد من الشــــباب العربي
الموهوب ومســــاعدته على اكتشــــاف مواهبه وقدراته وإمكانياته في عالم صناعة
المحتوى اإلعالمي.
ومن أجل تعزيز التواصل وتبادل األفكار بين أعضائه ،يقدم المختبر اإلبداعي منصة
رقمية وكذلك مساحة فعلية على أرض الواقع ،بإسم #المختبر ،الذي يتيح لنا إمكانية
تنظيم واســــتضافة مجموعة مــــن ورش العمل والنــــدوات التي يشــــارك فيها أبرز
خبراء اإلعالم.
ومع مســــاحات مخصصة للعمل وغرفة اجتماعات واستوديو مجهز بأحدث تقنيات
تســــجيل الصوت ومختبر متخصص لمونتاج الفيديو ،يعتبــــر #المختبر هو المكان
األنسب للتواصل واللقاء بين المبدعين وإنجاز المشاريع اإلبداعية.
باإلضافة إلى كل ذلك ،يقدم المختبر اإلبداعي الفرصة للشــــباب العربي الكتســــاب
خبرات عمليــــة علــــى أرض الواقع من خــــال العمل مــــع أخصائييــــن محترفين في
عمليات اإلنتاج التلفزيونية والسينمائية والتدرب على أيدي رواد هذه الصناعة.
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تواصل معنا
تواصل معنا لمناقشة مستقبلك الواعد في .twofour54
شارع الشيخ زايد ،مقابل منتزه خليفة،
أبوظبي ،اإلمارات العربية المتحدة

هاتف+971 2 401 2454 :
البريد اإللكترونيinfo@twofour54.com :
الموقع اإللكترونيtwofour54.com :
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+971 2 401 2454
info@twofour54.com
twofour54.com

تــابــعــونــا على
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