
 معرفی بزرگترین کمپانی های انیمیشن سازی

 
 

 

رسانه های اجتماعی و  به عنوان روش برتر در حوزه بازاریابی دیجیتال، تبلیغات آنالین، بازاریابی انیمیشن
روزافزون محتوای ویدیویی، تبلیغات متحرک ,  یتسایر تبلیغات دیجیتال ممکن تبدیل شده است. با محبوب

 .کارهای مختلف با گسترش بیشتری مواجه می گردند ویدیوهای نمایشی متحرک، کسب و

مناسب در دریای  استارت آپ ها و شرکت های بزرگ جهانی، پیدا کردن یک استودیوی انیمیشن سازی برای
این مقاله به معرفی بزرگترین کمپانی  های مختلف یک چالش بزرگ محسوب می شود. در گزینه شلوغی از 

 .های انیمیشن سازی دنیا خواهیم پرداخت

 
 

 
 



 استودیو انیمیشن پیکسار

Pixar نحوه اداره کردن  ودیو نیست، بلکه این شرکت نمونه یک اعتماد مغزی و یک الگو برایتنها یک است
به تولید داستان هایی می پردازد که برای  کسب و کارهای خالقانه است. استودیو پیکسار سه دهه است که

 .های سنی، از جذابیت بسیار باالیی برخوردار استگروه کودکان، والدین آنها و همه

تالش نویسندگانی  ها و فیلم های کوتاهی که تا به امروز توسط پیکسار تولید شده است نتیجهعکس تمام
همه ما با فیلم های تولید شده توسط  هستند.  بوده است که از خالقیت و نوآوری بسیار باالیی برخوردار

 ان، راتاتوئی و غیره درانگیزبازی ها، شگفت داریم. مجموعه داستان اسباب آشنایی  این استودیو کم و بیش
طور صد در صد  فهرست فیلم های ساخته شده توسط پیکسار هستند. البته که محصوالت این شرکت به

 .بوده است موفق نبوده اند اما نکات مثبت آن بسیار بیشتر از نکات منفی

 

 استودیو انیمیشن والت دیزنی

توسط این  دیزنی نامی آشنا در صنعت انیمیشن سازی است که انیمیشن های مهمی در دنیا والت
استودیو والت دیزنی پوشش داده  مختلفی از سرگرمی توسط استودیوی معروف ساخته شده اند. جنبه های

های های ویدیویی گرفته تا خطوط مسافرتی و تفرجگاه بازی ها، برنامه های تلویزیونی ومی شود. از فیلم
 هنرهای والت دیزنی است. خاطرات کودکی بسیاری از ما مدیون هنرهای بی اندازه تفریحی، از جمله

 .داشته باشیم است و باعث شده تا سالها این خاطرات را در ذهن خوداستودیو والت دیزنی 

 



 

آن زمان شروع به  توسط والت دیزنی و برادر بزرگترش روی تأسیس شد و آنها در 1923شرکت در سال  این
لس آنجلس کردند. شروع کار این شرکت  تولید کارتون های کوتاه بی صدا در استودیوی کوچک خود در

بزرگی در تجارت تبدیل شد. فیلم بلند سفید برفی و هفت  س معروف بود که به چهرهمعرفی میکی ماو
به مواردی  فیلم بلند این استودیوی انیمیشن سازی بود. از تولیدات این استودیو می توان اولین  کوتوله نیز

 م و قورباغه وکوچولو، درهم، شاهزاده خان مانند پینوچیو، بامبی، شیر شاه، زیبا و جانور و پری دریایی
frozen اشاره کرد. 

 

 استودیو انیمیشن سازی گیبلی

انیمیشن  تولیدکنندگان گیبلی یک استودیو از توکیو ژاپن است که به عنوان یکی از محبوب ترین استودیو
های ساخت انیمیشن است از جمله کارگردانان  جهان شناخته می شود. هایائو میازاکی که یکی از غول

 Nausicaä of the Valley of حضور دارد. میازاکی بعد از موفقیت فیلم انیمیشن دنیاست در این استودیو
the Wind  جلب کردن نظر  د. میازاکی بااندازی کرراه 1985، استودیو گیبلی را در سال 1984در سال

بهترین کارگردان انیمیشن نسل خود، بلکه شاید  طرفداران خود در ایاالت متحده، نام خود را نه تنها به عنوان
 ها انداخت. با توجه به قدرت باالی این کارگردان و انیمیشن ها و فیلم های در تمام دوران ها بر سر زبان

این استودیو همچنان به  و گیبلی تا سالها بر سر زبان ها خواهد بود ومحبوبی که ساخته است نام استودی
 .عمل می کند عنوان یکی از بهترین استودیوهای انیمیشن سازی دنیا



 

 Demo Duck استودیو انیمیشن سازی

Demo Duck  این  .به شمار آورد 2021را می توان یکی از بهترین استودیوهای انیمیشن سازی سال
کند، به مشتریان شما آموزش دهد،  قدرت را دارد که برند شما را انسانی ویدئو این»ایتودیو باور دارد که 

 .«محصوالت شما را تبلیغ کند

Demo Duck که در  یک شرکت تولید انیمیشن است که در شیکاگو واقع شده است. متخصصان خالقی
صول یا خدمات کنند که شرکت، مح این استودیو حضور دارند اقدام به ساخت ویدئوها و انیمیشن هایی می

برای مخاطب توضیح می دهد. دمو داک از زمان تأسیس  شما را در دو دقیقه یا حتی کمتر به صورت واضح
 انیمیشن ها و ویدئوهای مختلفی را برای غول های تجاری و برندهای معروفی تاکنون 2011خود در سال 

 .و غیره تولید کرده است Netflix ،Dropbox ،Crazy Egg مانند

می شود که آثاری  داک به عنوان یک تیم قوی متشکل از هنرمندان و فیلمسازان با استعداد شناخته دمو
 .الهام بخش را خلق کرده که تقویت تجارب می پردازد

 Explain Ninja استودیو انیمیشن سازی

Explain Ninja ه هستند جایی ک با ساخت ویدیوها و انیمیشن های حرفه ای به برندها کمک می کند تا از
تیم انیمیشن حرفه ای و با استعداد است  یک Explain Ninja به نقطه ای که می خواهند برسند. در واقع

های باال و حس شوخ طبعی عالی گرد  تصویرگران، و صداپیشگان را با مهارت کنندگان،که انیماتورها، تهیه
 .بیفزایند آورد که در ساخت انیمیشن ها کمک کرده و به جذابیت آنهامی هم



این استودیو  .در مرکز لهستان، ورشو تاسیس شد 2013در سال  Explain Ninja انیمیشن سازی استودیو 
، Google ،Atlassian ،Pipedrive ،Codio های برتر مانندهای برنده جایزه را برای گرایش قبالً انیمیشن 

MyTaxi ،Swiss Fin Lab ،Boostation، Plato ،Young Alfred بسیاری از موارد دیگر تولید کرده  و
 .است

 

 استودیو انیمیشن سازی وایزوول

Wyzowl  است. این استودیو  از استودیوهای انیمیشن سازی بریتانیا با سبک و پیام رسانی قابل توجهیکی
انگیز، آگهی های بازرگانی، ویدیوهای  انیمیشن شگفت 3000، حدود 2012از زمان تأسیس خود در سال 

کسب و  ویدیوهای فروش و سایر انواع انیمیشن را برای تجارت و تیزر، ویدیوهای رسانه های اجتماعی،
 .ارائه کرده است کارهای مختلف

Wyzowl  کشور در سراسر جهان خدمات خود را ارائه می دهد 40به مشتریان در بیش از. 

 استودیو انیمیشن سازی یام یام

ها و سبک  استودیو انیمیشن سازی در بوینس آیرس داغ، آرژانتین واقع شده است. انیمیشن این
کنندگان، تیم حرفه ای از تهیه ا روحیه است. استودیو یام یام ازتصویرسازی این استودیو جذاب و ب

های استثنایی، صداهای استعداد در یک ترکیب خالقانه از مهارت انیماتورها، تصویرگران و صداپیشگان با
 .انگیز تشکیل شده استهای شگفتایده زیبا و

 



 Nickelodeon استودیوی انیمیشن سازی

Nickelodeon  به عنوان 1990در سال Games Animation تولید  آغاز به کار کرد و از همان ابتدا با
 .بزرگی دست یافت به موفقیت Stimpy Show و The Ren و Doug ،Rugrats برنامه هایی مانند

می توان به  جمله انیمیشن های محبوبی که توسط این استودیوی انیمیشن سازی ساخته شده اند از
آواتار: آخرین هواساز اشاره کرد. در سال  ی، جیمی نوترون: پسر نابغه، مهاجم زیم ومواردی مانند باب اسفنج

 The Rugrats با ویژگی های کارتونی انجام داد و فیلم سینمایی به نام ، این شرکت اولین کار خود را1998
Movie سازی  انیمیشن را منتشر کرد. از آن رمان تا کنون استودیوی نیکلودئون بهترین استودیوی

 .تلویزیونی محسوب می شود

 

 نتیجه گیری و سخن پایانی

شناسایی این استودیوها می  معرفی بهترین استودیوهای انیمیشن سازی دنیا اشاره شد. با این مقاله به در
در صنعت انیمیشن سازی آنها را به کار گرفت تا در نهایت  توان ایده های خالقانه را از آنها دریافت کرد و

 .نمودویدئوهایی جذاب و تاثیرگذار را برای سرگرمی و یا تبلیغات ایجاد  بتوان تصاویر و

 



 استودیو کاتشو فیلمسازی خدمات

 ساخت تیزر تبلیغاتی
 ساخت فیلم صنعتی

 و فیلم کوتاه سینمایی ساخت فیلم مستند
 سازی موشن گرافیک و انیمیشن طراحی

  ...و، موزیک ویدئو ساخت فیلم مراسم ، فرمالیته 
 خدمات ویدیو مارکتینگ و سوشیال مدیا

 

https://cutsho.com/teaser/
https://cutsho.com/industrial-film/
https://cutsho.com/documentary/
https://cutsho.com/motion-graphics/
https://cutsho.com/ceremony/
https://cutsho.com/video-marketing/

