نطاق عمل
)(شركات اإلنتاج

Scope of Work
(Creative Work Companies)

التعريف بالمركز السعودي لكفاءة الطاقة

Definition of the Saudi Energy Efficiency Center

دعم المحافظة على الثروة الوطنية من مصادر الطاقة بما يعـزز
التنمية واالقتصاد الوطني عن طريق ترشيد ورفع كفاءة استهالك

الرسالة
Vision

 وتوحيد، يهدف المركز إلى ترشيد ورفع كفاءة استهالك الطاقة
.الجهود بين الجهات الحكومية وغير الحكومية في هذا المجال

الطاقة بما يحقق أدنى مستويات االستهالك الممكنة بالنسبة للناتج
.الوطني العام والسكان

The center aims to rationalize and raise the
efficiency of energy consumption, and the

Support the maintenance of the national

unification of efforts between governmental

wealth of energy sources so as to enhance

and non-governmental organizations in this

development

field.

through

of

the

rationalization

national
and

economy

raising

the

efficiency of energy consumption in order to
achieve the lowest possible consumption
levels

الهدف
Mission

التعريف بالمركز السعودي لكفاءة الطاقة

Definition of the Saudi Energy Efficiency Center

Tasks

⦿ The preparation of the national program for
the rationalization of energy consumption.
⦿ Development

of

policies,

rules

and

regulations governing energy consumption
and to support their application.
⦿ Support

the

concerned

integration

authorities

to

efforts
raise

of

the

energy

efficiency and coordination among them.
⦿ Promote social awareness and public official
in the field of rationalization and raising the
efficiency of energy consumption.

⦿ Participate in the implementation of some
pilot projects which require the participation
of the center.

⦿ إعداد البرنامج الوطني لترشيد استهالك الطاقة
⦿ تطوووير السياسووات واةنظمووة واللوووامة المنظمووة السووتهالك
. الطاقة ودعم تطبيقها
⦿ دعووم تكاموول جهووود الجهووات المعنيووة برفووع كفوواءة اسووتهالك
. الطاقة والتنسيق فيما بينها
⦿ تعزيز الوعي المجتمعي والرسومي العوام فوي مجوال ترشويد
. ورفع كفاءة استهالك الطاقة
⦿ المشواركة فوي تنفيوذ بعوم المشواريع الرياديوة التوي تتطلو
. مشاركة المركز

المهام

حملة لتبقى

الحملة الوطنية لترشيد استهالك الطاقة

Litabqa Campaign

National Campaign for Energy Efficiency
مدة الحملة
Campaign Duration

40
Weeks
آخر موعد لتقديم العروض

 27فبراير 2019

مقدمة
Introduction
The Saudi Energy Efficiency Center will produce
awareness videos, motion graphic videos, audio
advertisement, and 3D designs for 1-year period
starting 31/03/2019

يقوم المركز السعودي لكفاءة الطاقة على إنتاج فيديوهات توعوية وموشن
جرافيك وإعالنات صوتية وتصاميم ثالثية اةبعاد لمدة سنة هجرية اعتبارا من
م2019/03/31

متطلبات التقديم
Submission Requirements
⦿ Submitting a detailed financial offer.
•
(Hard copy: on a stamped official paper).
•
No offers will be accepted through email

⦿
لن يتم استقبال أي عروم عن طريق االيميل

•
•

معايير التقييم
Evaluation Criteria
⦿ Showcasing previous company work
⦿ Age and size of the company in the market (years of
experience in the field)
⦿ Creative output as explained in Scope of Work
⦿ Company's headquarter and branches
⦿ Number of individuals working in the team
⦿ Cost

⦿
⦿
⦿
⦿
⦿
⦿

وصف عام للمشاريع

Projects’ General Description

حمالت لتبقى
حمالت لألجهزة المنزلية والمباني والبطاقات الجديدة
الكمية

المعطيات

المدة

11

تصوير فيديو

30ث إلى
1د

10

موشن جرافيك

60ث

25

تصاميم ثالثية اةبعاد

-

39

إعالن راديو

30ث

15

معارم متنقلة وثابتة

-

المتطلبات

كتابة السيناريو

رسم السيناريو

مصور

مواقع التصوير

عدة تصوير كاملة*

ممثلين

طاقم التصوير

عدة إضاءة

مالبس

أدوات )(props

تحرير الفيديو والتسليم النهامي
مؤدي للصوت voice over

مصمم ومحرك

تصميم وتحرير
تأجير استوديو

مؤدي للصوت voice over

تسليمها لشركة منفذة مختصة
* يتم التصوير بكاميرا  Arri Alexa Miniأو ما يساويها بالجودة

وصف عام للمشاريع

Projects’ General Description

مشروع تثقيف اةطفال ()1/2
يهدف إلى توعية جيل المستقبل وترسيخ أهمية كفاءة الطاقة
الكمية

المعطيات

المدة

12

تصوير فيديو

 30ث إلى
1د

12

تصميم فيديو كرتوني

1د الى 3د

20

تصاميم ثالثية اةبعاد

-

12

أغنية لألطفال

1د الى 3د

المتطلبات

كتابة السيناريو

رسم السيناريو

مصور

مواقع التصوير

عدة تصوير كاملة*

ممثلين

طاقم التصوير

عدة إضاءة

مالبس

أدوات )(props
تصميم وتحريك وتحرير

تحرير الفيديو والتسليم النهامي
مؤديين للصوت voice over

تصميم وتحريك وتحرير
تأجير استوديو

فنان (مغني)

* يتم التصوير بكاميرا  Arri Alexa Miniأو ما يساويها بالجودة

وصف عام للمشاريع

Projects’ General Description

مشروع تثقيف اةطفال ()2/2
يهدف إلى توعية جيل المستقبل وترسيخ أهمية كفاءة الطاقة
الكمية

المعطيات

المدة

1

مسرحية لألطفال

ساعة

5

فعاليات و معارم متنقلة
للمدارس

-

-

منشورات توعوية للمدارس

-

15

قصص مصورة وكت تلوين

-

المتطلبات
ممثلين

كات

تأجير مسارح

أدوات )(props

خياطة أزياء

تسليمها لشركة منفذة مختصة
مطبعة
كات

موزع
محرر

رسام

مطبعة

شكراً لكم

