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خط التسويق
لن تنجح اعمالك بدون تسويق
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ان نكون كيان ريادي سعودي يسعى
لتحسين اداء الشركاء الحاليين والمرتقبين
من العمالء من خالل الوصول الي حلول
تسويقية لخدماتهم ومنتجاتهم بمعايير دولية

من خالل فريق عمل احترافي۔ 
 

اتعب في التسويق ... ترتاح في المبيعات

خط التسويق مؤسسة متخصصة بتقديم
خدمات التسويق الرقمي يعمل بها خبراء في
التسويق الرقمي بكافة وسائله۔ ونهدف الى
تقديم خدمات متميزة مع شركائنا في
االعمال من القطاعين الحكومي والخاص
لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية

 .2030
 

عن خط التسويق

سنواصل اسهامنا االيجابي مع شركاء النجاح
رواد وشركات االعمال من خالل تنمية
مبيعاتهم وخدماتهم التي يقدمونها للعمالء

من خالل حمالت تسويقية منظمة۔
 

رؤيتنا
رسالتنا



حمالت التسويق المدفوعة

تطوير المواقع والمتاجر االلكترونية

إدارة وسائل التواصل االجتماعي

كتابة المحتوى اإلبداعي

كتابة الخطط التسويقية

SEO تهيئة المواقع لمحركات البحث

خدماتنا

 ارتاح في التسويق تتعب في المبيعات



يتم انشاء حمالت مدفوعة على جميع منصات
التواصل

 
 االجتماعي للتعريف بمجال عملك 

 
سواء كنت فرد أو مؤسسة يمكننا انشاء الحمالت

 
 التسويقية الخاصة بك لتعريفك بالجمهور المستهدف

حمالت التسويق المدفوعة

الحمالت المدفوعة تخلي الناس تشوفك زينالحمالت المدفوعة تخلي الناس تشوفك زين



تطوير المواقع والمتاجر االلكترونية

بفضل الله تم تطوير العديد من المواقع
والمتاجر االلكترونية ونتخصص في :

 
WordPress منصات ورد بريس -

- منصة سلة .
- منصة زد۔

- صفحات الهبوط االعالنية۔

موقعك االلكتروني زي مجلس ضيوفك فكيف فالزم تهتم بهموقعك االلكتروني زي مجلس ضيوفك فكيف فالزم تهتم به



إدارة وسائل التواصل االجتماعي

دعنا نركز على االهتمام بإدارة وسائل التواصل
االجتماعي الخاصة بك بكشل جذاب تشمل االدارة :

 
- إضافة المحتوى اإلبداعي۔

 
- إضافة المرئيات من صور وفيديوهات تخدم مجالك۔

 
- الرد على استفسارات العمالء ومتابعة احتياجاتهم۔

 
وسائل التواصل زي االبن البار بوالديه يخدمهم بكل حبوسائل التواصل زي االبن البار بوالديه يخدمهم بكل حب  



كتابة المحتوى اإلبداعي

 اإلبداع الذي قدمناه لك من خالل ملفنا التعريفي

بانك وصلت الى هذا الجزء لتقراه معنا۔

وهذا يسعدنا فالكتابة االبداعية نحاول من خاللها

أن نكتب لك محتوى فريد عن باقي المحتويات

الموجودة في االنترنت۔

كل شيء يمكنك أن تبدع فيه طالما لديك الشغفكل شيء يمكنك أن تبدع فيه طالما لديك الشغف



كتابة الخطط التسويقية

هل لديك متجر الكتروني أو شركة

قائمة؟

 

يسعدنا كتابة خطة تسويقية لمساعدتك

على الحضور القوي في مجالك

والحصول على حصة سوقية جيدة .

 
أهم دروس الحياة التخطيط وكذلك التسويقأهم دروس الحياة التخطيط وكذلك التسويق



SEO تهيئة المواقع لمحركات البحث

أحد اعضاء فريقنا عندما اجرينا معه مقابلة وظيفية
ليكون ضمن اعضاء فريقنا سألناه السؤال التالي .

 
 SEO ماهي مهاراتك في

 
فقال : هذه لعبتي 

 
وفعال بعد ان تعاقدنا معه وجدنا منه االحتراف في

تهيئة المواقع لمحركات البحث۔ 

نضيئ موقعك لتعرفه محركات البحثنضيئ موقعك لتعرفه محركات البحث



شكرا الطالعك على ملفنا الشخصي 

line@line.sa
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