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kine master خانه » ساخت لوگوموشن خفن با اپلیکیشن

kine master ساخت لوگوموشن خفن با اپلیکیشن

5/5 - (1 امتیاز)

لوگو یک نشان و آرم است که در کنار نام برند یک کسب و کار(سازمان و یا فرد) قرار می گیرد و همانند برند از اهمیت باالیی

برخوردار است. لوگو موشن یک فایل تصویری کوتاه است، که از ترکیب تصاویر لوگو با صدا و نمادهای گرافیکی ساخته می شود.

در واقع ساخت لوگوموشن یکی از تکنیک های موشن گرافیک است که در آن آرم برند تان در قالب یک ویدئوی کوتاه به صورت
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متحرک نشان داده می شود؛ به لوگو موشن، لوگو اینترو و آرم استیشن نیز می گویند. هر چه طراحی و جذابیت این ویدئو باال

باشد؛ مخاطبان نیز بیشتر به آن برند و تبلیغاتش اعتماد می کنند. بعبارتی برای اینکه یک برند تاثیر خوبی بر روی مخاطبان خود

بگذارد، بهترین روش تبلیغاتی استفاده از لوگوموشن است. هرچه یک لوگوموشن حرفه ای تر و جذاب تر باشد، ماندگاری آن در

ذهن مخاطب بیشتر خواهد بود و تبلیغات شما تاثیرگذاری بیشتری خواهد داشت. به همین منظور در این مقاله می خواهیم

نحوه ساخت لوگوموشن خفن با kine master را به شما آموزش دهیم؛ تا بتوانید با ساخت کلیپ از لوگو برندتان مخاطبان

بیشتری را در شبکه های اجتماعی به ویژه اینستاگرام جذب کنید. مقاله پیشنهادی: چطور کیفیت پست و استوری هامون رو باال

ببریم؟

KineMaster معرفی اپلیکیشن
اپلیکیشن KineMaster یک نرم افزار عالی برای ویرایش ویدئو با گوشی موبایل است که  قابلیت های ویژه ای را برای ساخت و

ویرایش ویدئو در اختیار کاربرانش قرار می دهد. به کمک ابزارهای این اپ شما می توانید بدون هیچ محدودیتی روی ادیت کلیپ

مانور دهید؛ کافیست کمی خالقیت به خرج دهید تا بتوانید یک لوگوموشن خفن درست کنید. این اپلیکیشن برای هر دو سیستم

عامل اندروید و آیفون در دسترس است. نحوه کار با این اپلیکیشن بسیار آسان است؛ به راحتی می توانید در عرض چند دقیقه

ویدئو خود را بسازید و یا آن را ویرایش کنید. در نرم افزار کاین مستر صدها افکت و فیلتر مختلف وجود دارد که هرکدامشان به

نوعی به ویدیو های شما جذابیت خاصی می دهد.

(kinemaster) برخی از قابلیت ها اپلیکیشن کاین مستر
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دارای بیش از 2500 استیکر

قابلیت قرار دادن متن بر روی ویدیوها

امکان تغییر رنگ، سایز و فونت نوشته ها

 پشتیبانی از تمامی فرمت های عکس و ویدیو

مجموعه ای از ابزار متنوع برای ایجاد برش

 ادیت و ادغام فایل های ویدئویی با یکدیگر

 ساخت فتوکلیپ های جذاب و سرگرم کننده

دارای تم مختلف و زیبا در دسته بندی های متفاوت

 دارای 2 هزار افکت انتقال برای ساخت اسالیدشو

قابلیت افزودن موسیقی و جلوه های صوتی به ویدئوها

قابلیت ویرایش رنگ، تنظیم اشباع، حجم و … ویدیوها

ابزارهای حرفه ای ویرایش برای برش و  ترکیب کردن کلیپ ها

Full HD (4K) قابلیت ذخیره سازی ویدیوها با کیفیت 

به اشتراک گذاری ویدئوها در اینستاگرام، فیسبوک،  توییتر و …

ترکیب ویدئو ها، تصاویر، استیکر ها و افکت ها با یکدیگر

قابلیت افزودن انواع جلوه های بصری و سه بعدی به فایل های تصویری

جلوه های بصری شگفت انگیز نظیر کاهش و یا افزایش سرعت پخش ویدئوها

امکان افزودن الیه های چندگانه از ویدئوها، تصاویر، استیکرها، جلوه های ویژه و متن

آموزش درست کردن لوگو موشن با موبایل
شما میتونید با KINE MASTER لوگو موشن شیک و متحرک درست کنید. دانلود برنامه kinemaster اصلی از گوگل پلی  
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(kinemaster)آموزش صفر تا صد ساخت لوگوموشن با کاین مستر
در این آموزش قصد داریم در قالب یک ویدئو نحوه کامل کار با ابزارهای کاین مستر مانند تنظیمات صدا و افکت گذاری، ادیت و

خروجی گرفتن را به شما عزیزان توضیح دهیم. پس تا انتهای مطلب همراه ما باشید.

حذف پس زمینه ویدیو
یکی از قابلیت های ویژه برنامه کاین مستر ، حذف پس زمینه ویدیو ها می باشد. شما به راحتی می توانید از محصوالت تان فیلم

گرفته و دراپلیکیشن کاین مستر بک گراند ویدیو هاتون رو حذف کنید.

یک آهنگ در ویدیو قرار دهید
یکی دیگر از قابلیت های نرم افزار kine maste افزودن موسیقی به ویدیوها است؛ می توانید با استفاده از Kine Master آهنگ

مورد عالقه خود را به ویدیوهای خود اضافه کنید.

قرار دادن افکت روی ویدئوها
برنامه کاین مستر افکت های بسیار جذابی دارد؛ با افزودن افکت به ویدیوی خود، می توانید جذابیت کلیپ خود را چند برابر کنید

و در نتیجه احساسات مخاطبان خود را هدف قرار دهید. دو تا از بهترین افکت های کاین مستر، افکت دود و آتش هستند.
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اضافه کردن خط زمان به ویدیو
یکی از قابلیت هایی که ویدیوی شما را به یک ویدیوی کامال حرفه ای تبدیل می کند، افزودن خط زمان به ویدیو است؛ شما

میتوانید با کاین مستر به ویدیو های خود خط زمان نیز اضافه کنید.

حذف لوگو یا عالمت کاین مستر
به هنگام ساخت و ادیت ویدئو در اپلیکیشن کاین مستر، لوگو برنامه در قسمت پایین ویدئو ظاهر می شود؛ اگر نمی خواهید

ویدئوی شما حاوی این لوگو باشد هر سری به هنگام خروجی گرفتن حواستان باشد که لوگو را حذف کنید. البته اگر می خواهید

برای همیشه از شر این لوگو خالص شوید، توصیه می کنیم نسخه پرو این اپ را تهیه کنید؛ الزم به ذکر است نسخه پرو کاین

مستر قابلیت های بیشتری را برای ادیت ویدئو در اختیارتان می گذارد.

مزایای ساخت لوگوموشن
این روزها لوگو اینترو به عنوان تأثیرگذارترین محتوا طرفداران زیادی پیدا کرده است.  شما می توانید از لوگوموشن در تبلیغات و یا

فیلم های آموزشی استفاده کنید تا تا سطح ماندگاری محتوایتان را در ذهن مخاطب افزایش دهید. عالوه بر این در لوگوموشن

میتوانید برای تعامل بیشتر شماره تماس ، آدرس ایمیل ، شعار برند ، آیدی شبکه های اجتماعی را قرار دهید. ساخت لوگوموشن

باعث می شود تبلیغات شما اصولی و حرفه ای به نظر بیاید، از این رو موفق خواهید شد توجه مخاطبان زیادی را به خود جلب

کنید؛ همچنین ساخت لوگوموشن به برندسازی شما کمک می کند. از طرفی دیگر اگر خودتان مهارت ساخت لوگوموشن را داشته

باشید، می توانید در بخشی از هزینه های تبلیغات صرفه جویی کنید. بطور کلی مزیت های ساخت لوگوموشن عبارتند از:

جلب توجه و اعتماد سازی

حرفه ای و پرستیژ کاری

تاثیر  گذار در ذهن مخاطب
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معرفی برخی از برنامه های ساخت لوگوموشن با گوشی
intro maker اپلیکیشن

Canva اپلیکیشن

inshot اپلیکیشن

Renderforest سایت

Crello سایت

logogenie سایت

SVGator سایت

حرف آخر
با گسترش کسب و کارهای اینترنتی در اینستاگرام تولید محتوا یکی از مهم ترین استراتژی بازاریابی مشاغل شد. در گذشته

ساخت و ویرایش محتوای ویدئویی فقط با کامپیوتر انجام می شد؛ اما با پیشرفت تکنولوژی گوشی ها، به راحتی می توان با

اپلیکیشن هایی مانند کاین مستر خیلی راحت محتوای مورد نظر خود را بسازید. در حالت کلی می توان گفت شناختن اپلیکیشن

های ساخت لوگوموشن با گوشی الزمه  تمامی کسب  وکار های اینترنتی میشود. برای آشنایی بیشتر با ابزارهای تولید محتوا به

صورت حرفه ای با تیم تولید محتوای دیجی فالوور همراه باشید.

سؤاالت متداول 
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بله! ساخت کلیپ از لوگو برندتان مخاطبان بیشتری را در شبکه های اجتماعی به ویژه اینستاگرام جذب کنید.

ساخت لوگوموشن باعث می شود تبلیغات شما اصولی و حرفه ای به نظر بیاید.

بله! یکی از قابلیت های ویژه برنامه کاین مستر، حذف پس زمینه ویدیو ها می باشد.

آیا ساخت لوگوموشن در برندسازی مؤثر است؟ -

چرا ساخت لوگوشن برای کسب و کارها از اهمیت باالیی برخوردار است؟ -

آیا با اپلیکیشن کاین مستر می توان پس زمینه های ویدئو را حذف کرد؟ -

بدون دیدگاه
در بحث   پیرامون این مقاله شرکت کنید!

نام و نام خانوادگ�

پست الکترونیک�

دیدگاه شما

ارسال دیدگاه
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