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من نحن؟

لمحة عن أزرار

 أزرار هي شركة رائدة في مجال اإلنتاج الفني والدعائي والتعليمي والترفيهي والتصميم. 
يجتمع تحت سقف أزرار فريق متميز ومبدع يعمل على إنتاج مخرجات بجودة عالية وأفكار 

ملهمة، ضمن بيئة عمل تعاونية. 

استطاعت أزرار ومنذ والدتها عام 2015، أن تحقق نجاحات على مستوى المملكة األردنية 
والمنطقة في تصميم وإنتاج المرئيات والمسموعات لمؤسسات القطاع العام والخاص وأن 

تصبح منافسا قويا في السوق المحلي والعربي. 

تمتلك إدارة أزرار وفريقها حسا رياديا عاليا، ما جعلها تسعى لمواكبة تطورات العصر 
والمجال بشكل مستمر عن طريق رصد وتعلم كل ما هو جديد.

نؤمن بأننا نمتلك كل ما هو مطلوب إلحداث فرق في مستوى العمل المقدم والمضي به 
خطوة لألمام وإضافة قيمة لعمالئنا. 



Azrar Media is a leading company in the multimedia sector. 

Despite the fact that we do not believe in roofs, as what’s above is more beautiful, under our roof is an 
oasis created and established by a group of ingenious and innovative team members. 

Starting in 2015, Azrar succeeded in veering off the mainstream, delivering professionalism and high end 
outcomes to both private and public institutions.

Who are we?



 لماذا أزرار؟
ألن أزرار تؤمن بالفكرة وتعتقد أن جميع ما ينتجه العقل البشري من أفكار لها 

قيمة، وألننا ال نؤمن بالمستحيل، فإننا نعمل على تحويل منتجات العقل إلى 

نصوص مكتوبة وقابلة للتنفيذ، باستخدام أحدث التقنيات واألساليب. 

فريقنا متخصص في إنتاج أنواع مختلفة من المحتوى والتصميم والوصول إلى 

شريحة الجمهور التي يحددها العميل بطرق فعالة وناجحة.

 

 

 



If anything, all our team members share the same view on 

the human brain; it is the crowning glory of existence! 

This very belief steers all our work into thinking beyond

 limits and offering unique ideas that are delivered to the

 target audience effectively. 

Why us?



رؤيتنا
 

رؤيتنا أن نضع أزرارنا في قصتك ونهتم بها بكل تفاصيلها مستخدمين خيوطنا 

لحبكها بطريقة إبداعية، لتكون صورة  متكاملة ومفهومة لكل من يتلقاها.



Our vision is to include our buttons in your story and take 

care of all the details using our threads. In this way we create 

a comprehensive picture to everyone who receives it.

Our Vision



 الرسوم المتحركة
 الرسوم المتحركة

خدماتنا

استوديو رسوم  متحركة متكامل  وطاقم عمل مبدع قادر على إنتاج أفالم أنيميشن .. تروي 
قصص العالمات واألعمال بصور مشوقة تبدأ من كتابة السيناريو اإلبداعي – تحويل القصة إلى 

اسكتشات – رسم وتصميم الشخصيات والرسوم التوضيحية – تسجيل الصوت وتحريك الرسوم.
 

2D   الرسوم المتحركة ثنائية األبعاد
 

•       أفالم الرسوم المتحركة ذات العالمات التجارية
•       االفالم التحريكية التدريبية والتعليمية

•       أفالم الكارتون ومسلسالت  األطفال

 
3D    الرسوم المتحركة ثالثية األبعاد

 
•       الرسوم التحريكية التدريبية والتعليمية  ثالثية األبعاد

•       الرسوم المتحركة ومسلسالت األطفال ثالثية األبعاد
•       رسوم متحركة مخصصة للواقع االفتراضي ثالثية األبعاد

Animation



An animation company with an integrated creative team capable of creating animation films. we use interesting visuals to 
make the stories of brands and enterprises, beginning with the creative scripts - transferring it to the story into sketches, 
drawing and designing characters, illustrations,
sound recording and animation.

2D Animation

• Animated Brand Films
• Animated Training & Educational Videos
• Cartoons & Children’s Television
• Scriptwriting Services

3D Animation

• 3D Animated Training & Educational Videos
• 3D Cartoons & Children’s Television
• Virtual Reality Animation

• Animated Adverts & Television Commercials
• Motion Graphic Animation
• Whiteboard Animation
• Concept Creation &Development

Animation

Our Services 



 إنتاجات الفيديو

 إنتاجات الفيديو

تمتلك أزرار ميديا كادر متميز متكامل قادر على إنتاج أفالم ترويجية، تعليمية، ترفيهية.. 
غيرها بهدف إيصال رسالة للجمهور المستهدف أو الترويج لخدمة أو سلعة معينة, نحن 

مجهزين وقادرين على القيام بالمشروع ابتداء من الخطوة األولى كتابة النص إلى  اإلنتاج 
الكامل وما يميزنا عن غيرنا كشركة في هذا المجال هو خبراتنا السابقة والعمل مع العديد 

من الشركات المختلفة في  المجاالت والتخصصات.

•       الفيديوهات الترويجية
•       فيديوهات الشركات

•       الفيديوهات التعليمية
 

Promotional Videos 
Corporate Videos 
Training Videos 

Video Production

Video Production

Azar Media has a distinctive and integrated Team capable of making promotional films, 
instructional films, entertainment films, and so on with the goal of sending an effective 
message to the target audience or promoting a certain service or item. 
 
 We are equipped and capable of carrying out the project from the first stage of creating 
the content to the final result, which differentiates us as a firm.  
 
Our past experience and cooperation with many different firms in various industries.



  تطوير المواقع االلكترونية  و تطبيقات الموبايل
يمتاز فريق أزرار بالكفاءة العالية في تصميم وتطوير المواقع االلكترونية وتطبيقات الهاتف 

المحمول أعلى مستوى, مما يضمن االرتقاء بمستوى النشاط التجاري للعمالء. قد قامت شركة  
أزرار  ميديا إحدى أهم شركات تصميم المواقع اإللكترونية في  المنطقة  بتصميم مجموعة 

كبيرة من المواقع اإللكترونية المتجاوبة لعدد من العمالء البارزين.

•       تصميم و تطوير المواقع االلكترونية
•       إستضافة المواقع اإللكترونية ومتابعتها

•       تصميم المواقع اإللكترونية

 
Android / Ios   تطوير تطبيقات       •   

      UI / UX  تصميم وتطوير        •   
 

Web Development   & Mobile Apps 

The Azrar team is distinguished by its great efficiency in designing and 
creating websites and mobile applications at the highest level, ensuring 
the upgrading of customers’ commercial activities. Azar Media, one of 
the region’s major web design firms, has created a variety of responsive 
websites for a number of notable customers.

Web development
Web hosting
Web design 
Android/Ios App Development 
Design UI/UX



 عمالؤنا هم شركائنا الرئيسيين في النجاح

 بكل فخر استطاعت ازرار أن تلقي خيوط نجاحها على العديد من البلدان العربية واألجنبية، فإلى جانب المملكة األردنية الهاشمية  تمكنت أزارا من ترك بصمة واضحة في كل من 
اليابان، الواليات المتحدة األمريكية، تركيا، قطر, المملكة العربية السعودية، اإلمارات العربية المتحدة، والبحرين ومازال النجاح لدى أزارا بقيه.

Azrar was able to succeed and reach to different Arab and foreign countries around the world. In addition to Jordan, Azrar was able to leave its 
mark in Japan, United States of America, Turkey,  Qatar, Saudi Arabia, UAE, Bahrain and the list goes on! 



Our Customers Are Our Partners In Success



www.azrarmedia.com
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