
خط التسويق 
لخدمات التسويق االلكتروني



تخطيط العنوان والمحتوى باستخدام قائمة

أضف أول نقطة رمز نقطي هنا•

أضف ثاني نقطة رمز نقطي هنا•

أضف ثالث نقطة رمز نقطي هنا•



فيخبراءبهايعملالرقميالتسويقخدماتبتقديممتخصصةمؤسسةالتسويقخط
فيشركائنامعمتميزةخدماتتقديمالىونهدف.وسائلهبكافةالرقميالتسويق

.2030السعوديةالعربيةالمملكةرؤيةلتحقيقوالخاصالحكوميالقطاعينمناالعمال
عن خط 
التسويق

رؤيتنا

ارسالتن

ءالعمالمنوالمرتقبينالحاليينالشركاءاداءتحسينيسعىسعوديرياديكياننكونان
قفريخاللمندوليةبمعاييرومنتجاتهملخدماتهمتسويقيةحلولاليالوصولخاللمن

.احترافيعمل

تنميةخاللمناالعمالوشركاتروادالنجاحشركاءمعااليجابياسهامناسنواصل
.منظمةتسويقيةحمالتخاللمنللعمالءيقدمونهاالتيوخدماتهممبيعاتهم



الخدمات التسويقية

SMSخدمة التسويق عبر البريد االلكتروني ورسائل الـ 

خدمة تصميم إعالنات وفيديوهات للمنتجات أو الخدمات 

إدارة الحمالت التسويقية 

SMOخدمة التسويق على مواقع التواصل االجتماعي 

SEMخدمة التسويق في محركات البحث 



SMSخدمة التسويق عبر البريد االلكتروني ورسائل الـ 

دادإلعالفعالةاألدواتإحدىاإللكترونيالبريدعبرالتسويقأسلوبيعد
.منتجاتكمعمتفاعلجمهور

دف وال يكاد يخلو مستخدم لألنترنت من استخدام البريد االلكتروني ونه
في هذه الخدمة الى تقديم خدمات ارسال الرسائل الترويجية للعمالء 

دمات المحتملين، باإلضافة إلى الرسائل النصية لتعريفهم بالشركة والخ
.  والمنتجات التي تقدمها



خدمة تصميم إعالنات وفيديوهات للمنتجات أو الخدمات 

هم تصاميم فيديوهات مستدامة للتعريف بالشركة نبرز من خاللها نشاط الشركة وجذب

تابة من خالل المرئيات والصوتيات ولدينا مصممين محترفين في الجرافيك، كما يمكننا ك

.  محتوى ابداعي لزيادة المشاركة وتعزيز هوية العالمة التجارية



اق نقوم بتصميم وإدارة الحمالت التسويقية االلكترونية التي تهدف إلى الوصول لنط

يق من خالل استراتيجيات متطورة ومبتكرة في التسو. واسع من العمالء المستهدفين

البريد االلكتروني، وسائل التواصل: االلكتروني على كافة القنوات المختلفة سواء

ونقوم بإدارة الحمالت المدفوعة عبر وسائل . االجتماعي، أو رسائل الجوال، وغيرها

قرير الفيس بوك وتوتير ويوتيوب وإنستغرام، مع تزويد العميل بت: التواصل االجتماعي

:  مفصل عن الخدمات التي تمت ويمكن تقسيم هذه الخدمات كالتالي

إدارة الحمالت التسويقية 



تهدف هذه الخدمة الى التعريف بالشركة وبمنتجاتها وخدماتها من خالل حساباتهم في كافة وسائل 

التواصل االجتماعي عن طريق فتح حسابات تواصل اجتماعي والمشاركة بفاعلية في طرح مواضيع مفيدة 

يم للعمالء، والمساعدة في زيادة أعداد المتابعين للمواقع التواصل االجتماعي الخاص بالشريك ويمكن تقس

:  هذه الخدمة كالتالي

.انشاء حسابات التواصل االجتماعي المختلفة

.ادارة حسابات التواصل االجتماعي

.ترويج حسابات التواصل االجتماعي للعميل

.زيادة اعداد المتابعين لحسابات العميل

.تصميم واعداد النشرات الدورية لكافة الحسابات

SMOخدمة التسويق على مواقع التواصل االجتماعي 



ا تهدف هذه الخدمة للتعامل مع الموقع االفتراضي للشركة ليتم تهيئته لمحركات البحث، والتي من خالله

رة من توجيه العمالء المحتملين للموقع االفتراضي للتعريف بالمنتجات والخدمات التي تقدم أو الشراء مباش

:  ويمكن تقسيم هذه الخدمة كالتالي. الموقع إذا كان الموقع عبارة عن منصة بيع منتجات

انشاء حمالت تسويقية على مواقع التواصل 

GOOGLE ADWORDSترويج الموقع على 

GOOGLE ADSENSEترويج الموقع على 

SEMخدمة التسويق في محركات البحث 





شكرا لتصفحك الملف التعريفي 
بذلك☺نحن


