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صندوق ابتكار ر
وشكة فيجن لالستثمار يعلنان االستثمار بمرحلة ما قبل البذرة يف فيدماس

صندوق ابتكار ر
وشكة فيجن لالستثمار يسعدهما اإلعالن عن استثمارهم يف فيدماس ،منصة انتاج
فيديوهات التسويق بكل سهولة.

رام هللا ،فلسطي ()٢٠١٨-٩-١٨
ر
سبتمب  ،٢٠١٨أعلن كل من صندوق ابتكار وشكة فيجن لالستثمار
يف هذا اليوم الموافق ١٨
ر
التسويق للجميع
الجريء ( )Vision VCعن استثمارهما يف رشكة فيدماس ،منصة انتاج الفيديو
ي
وبكل سهولة.
لشكات الصغبة والمتوسطة ف منطقة ر
لقد تم تطوير منصة فيدماس لتوفر ل ر
الشق األوسط قوة
ي
الفيديوهات لتسويق منتجاتهم وخدماتهم .حيث انه قبل فيدماس ،كانت البدائل محصورة يف
ر
الت ال تدعم اللغة العربية.
شكات انتاج الفيديو مرتفعة التكلفة او المنصات األجنبية ي
ال فيدماس ،اختيار القالب الذي يريد من مكتبة الفيديوهات،
"يمكن ألي شخص اليوم الدخول ي
يغب فيها ويخصصها بشعاره والوانه ورسالته كما يشاء وبسهولة فائقة ومن ثم ينتجها له النظام يف
االجتماع" ،هذا ما قاله
دقائق .بعدها يستطيع وبسهولة استخدامها يف أي من منصات التواصل
ي
عبدالحميد الفيوم ،ر
الشيك المؤسس والرئيس التنفيذي لفيدماس.
ي
الشكات الت تسىع الستخدام االنبنت اليوم ف تزايد مستمر .معظم ر
ان عدد ر
الشكات تسىع
ي
ي
لتسويق منتجاتها عىل االنبنت وبذلك فان الفيديوهات أصبحت احد اهم الوسائل إليصال الرسالة
التسويقية للعمالء .من هنا تكتسب خدمة فيدماس أهميتها يف سوق المنطقة.
كما رصح حبيب حزان ،المدير العام لصندوق ابتكار بقوله" :تتواجد منصات مشابهة إلنتاج
فيديوهات اليوم ،ولكن تجربة انتاج فيديو باللغة العربية تكاد تكون مستحيلة ،حيث يتداخل الخط
العرب سيحتاج ان يتعلم لغة أخرى
العرب وال يمكن قراءته .أضف ال ذلك ان المستخدم
ري
ري
.
تعط الجميع بالمنطقة القدرة عىل انتاج فيديوهات
فيدماس
المنصات
هذه
استخدام
ليستطيع
ي
باستخدام منصة سهلة االستخدام وبأسعار معقولة مما يساعد هذه ر
الشكات عىل تسويق منتجاتها
وخدماتها باستخدام الفيديو بكل سهولة مما يتيح لها زيادة مبيعاتها".

الشيك المؤسس والرئيس التنفيذي ر
كما رصح قيس العيىس ،ر
لشكة فيجن لالستثمار الجريء
الشكات الناشئة ر
بقوله" :معظم ر
والشكات الصغبة والمتوسطة وكذلك األفراد الذين لديهم متاجر
الكبونية يعانون عندما يبحثون عمن ينتج ألعمالهم فيديو إليصال رسالتهم التسويقية لعمالئهم.
فيتعاملون مع رشكات التسويق او رشكات انتاج الفيديو او االفراد المصممي ولكنهم ال يحصلون
الت يتطلعون اليها بالرغم من الوقت والمال الذي
عىل ما يريدون بالوقت المناسب وال بالجودة ي
تعط الجميع القدرة عىل انتاج فيديوهات تسويقية بكل سهولة ولكل
يبذلونه .فيدماس اليوم
ي
الوطت للسعودية يمكن
مناسبة .نحن فخورين انهم يوفرون اليوم فيديوهات لالحتفاء باليوم
ي
للجميع تخصيصها واستخدامها".
ر
ول واطالقه للسوق اليوم عىل
ان استثمار ابتكار وفيجن يف فيدماس أتاح للشكة تطوير منتجها األ ي
موقعهاwww.vidmass.com :
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