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أفكار ريادية
 ابتكرها مجموعة من
الشبــــاب الموهوبين

انطلقــت مــع 
متاجر وشــركات ناشــئة

وأصبحت تدير 

المشـاريع 
بشكل كامــل من 
األلف الى اليــــاء

كونوا 
فريقًا ذو خبرة
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من نحن:
صمت في سطور

نفكر .. نبتكر .. نتقن بصمت

نحن شركة رقمية وعالمة تجارية تؤمن باالستراتيجية اإلبداعيــة  

نقــدم أفضــل الحلــول التســويقية بخبــرة عاليــة و بأفــكار إبداعيــة  

تصــل بعمالئنــا إلــى القمــة .
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مميزاتنا:

العمل بروح الفريق 
الواحد تحت مبـــدأ 

االبتكار والنجاح.

تقديم أفضل الباقات 
بأسعار تنافسية.

تقديم أبرز الخدمــــات 
التسويقية واإلعالنية 
بأعلى معايير الجودة 

والمصداقية.

متابعة العمــل من 
البداية إلى النهاية 

بصورة مستمرة.

األخذ بعين االعتبار
كافة متطلبـات العمـــــــالء

وأهدافهـــــــم التسويقيـــة 
والسعي لتنفيذها ضمــــن 
منظور استراتيجي حقيقي.

تقديم خدمــــة ما بعد 
البيع بجدارة وشفافية.
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الهدف مـن
التعاقــــــد

مع صمـت : 
تحسين استراتيجيتك 

ومدى وصول عالمتك 
التجارية.

نرسم ميزانيتك ونرفع 
عائدك االستثماري.

تقليل تكاليف رواتب 
فريقك التسويقي

متابعة أهدافك و 
نتائجك وتطويرها .

توفير الوقت والجهد 
والتركيز على األعمال 

التشغيلية

طرح أفكار تسويقية 
لرفع المبيعات بشكل 

مستمر
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6 باقاتنـــا :باقاتنـــا :

باقة اداره السوشيال ميديا
)لمنصة واحده(

ــدد  ــل وع ــع التفاع ــت ليرتف صمم

لنشــر  لديــك وايضــًا  المتابعيــن 

برانــدك بهويــة موحــدة.

ال تحتوي هذه الباقة على خدمة الحمالت االعالنية 	 

هذه الباقة ال تشمل منصة التيكتوك او اليوتيوب	 

مده الباقة شهر واحد فقط	 

هذه الباقة لمنصه واحده فقط	 

مالحظات :

12 شهرشهـــــر

بالشهر
67544340

خطة محتوى ل 15 بوست شهري 	 

خطة نشر ل 15 بوست شهري 	 

كتابة الهاشتاقات المتوافقة مع السيو 	 

لـ 15 بوست شهري 

تصميم 15 بوست شهري 	 

تصميم 5 هاياليت بالشهر االول 	 

تصميم 3 قوالب ستوري تجدد كل 3 شهور 	 

مونتاج 4 فيديوهات ريلز شهري 	 

الخدمات :
تعليق صوتي ل 2 فيديو ريلز شهري 	 

شهري GIF مونتاج 1 	 

إدارة منصه سوشيال ميديا واحده	 

نشر ستوري يومي شهري	 

حملة على احد البوستات تصل الى 	 

قيمه 1500 ريال 

تقرير شهري 	 



7 باقاتنـــا :باقاتنـــا :

باقة الحمالت اإلعالنية 
)منصتان(

صممــت لتســتطيع مــن عــدد وصول 

ــتمر  ــكل مس ــك بش ــل لعمالئ متكام

وترســخ االعــالن فــي دمــاغ العميــل

ال تحتوي هذه الباقة على خدمة الحمالت االعالنية 	 

هذه الباقة ال تشمل منصة التيكتوك او اليوتيوب	 

مده الباقة شهر واحد فقط	 

هذه الباقة لمنصه واحده فقط	 

مالحظات :

12 شهرشهـــــر

بالشهر
86674340

جلسة مناقشة المشروع 	 

خطة حمالت اعالنية لمنصتان 	 

التاكد من ربط البسكلز الخاص بموقعكم 	 

وفحصها بشكل اسبوعي.

كتابة المحتوى االعالني 3 تصاميم بوستات 	 

شهريًا + محتوى سناريو 1 فيديو اعالني 

3 تصاميم بوستات اعالنية للحملة.	 

مونتاج 1 فيديو اعالني 	 

عدد 1 تعليق صوتي للفيديو االعالني. 	 

اطالق حملة. 	 

الخدمات :
ادارة الحملة لمده 30 يوم.	 

مراقبة الحملة يوميًا خالل الشهر. ومعالجتها 	 

بشكل فوري ان احتاجت.

المحافظة على توافق الحمالت مع محركات 	 

البحث بشكل شهري و دائم.

ايجاد الحلول ابداعية للحملة بشكل شهري 	 

و دائم.

ادارة السالت المتروكة بالموقع لمده شهر.	 

تقرير شهري نهاية كل حملة.	 



8 باقاتنـــا :باقاتنـــا :

باقة اداره
و انشاء المتاجر 

صممــت لتكــون واجهتــك و هويه 

مشروعك  

ال تحتــوي هــذه الباقــة علــى خدمــة اداره الســالت 	 

المتروكه

هــذه الباقــة مقدمــه لجميــع انــواع المتاجــر ســواء 	 

ســله او زد او غيرهــا 

مده الباقة حسب احتياج مشروعك 	 

يزداد سعر الباقة حسب عدد منتجاتك 	 

مالحظات :

جلسه مناقشة المشروع  	 

خطة االنطالقه	 

التاكد من تفعيل التطبيقات و ربطها 	 

بالحسابات االعالنية

محتوى من نحن  	 

كتابة وصف 10 منتجات	 

كتابه محتوى 6 بنرات	 

قالب وصف المنتجات المتوافق مع السيو 	 

الخدمات :
تصميم قالب الموقع 	 

تصميم 6 بنرات 	 

تصميم قالب المنتج ل 10 منتجات 	 

تأسيس محركات البحث 	 

فحص الموقع تقنيًا	 

يبدأ سعر الباقة من 2000 ريــــــــــــال

لـ 10000 ريـــــال حسب عدد 
منتجاتك و متطلبات موقعـــك 



9 باقاتنـــا :باقاتنـــا :

باقة البيسك
تصوير 

تصويــر شــامل لكافــة المنتجــات التــي 

ترغــب في تصويرهــا بـــأحدث التقنيات 

واألفــكار الغيــر تقليدية في االســتديو 

ــاص بنا الخ

قد يختلف السعر اذا كان للعميل طلبات خاصة	 

ترتفع االسعار اذا التصوير خارج االستديو الخاص بصمت	 

ــة 	  ــل األركان االربع ــر مث ــه للتصوي ــات خاص ــا باق ــد لدين يوج

ــا ــالء فريقن ــة عم ــر خدم ــا عب ــار عنه ــك االستفس وبامكان

بعــد توقيــع العقــد ســيتم ارســال خطــة العمــل مــع مســار 	 

كل خدمــة و مخرجاتهــا بالتفصيــل 

مالحظات :

جلسة مناقشة المشروع 	 

خطة حمالت اعالنية لمنصتان 	 

التاكد من ربط البسكلز الخاص بموقعكم 	 

وفحصها بشكل اسبوعي.

كتابة المحتوى االعالني 3 تصاميم بوستات 	 

شهريًا + محتوى سناريو 1 فيديو اعالني 

3 تصاميم بوستات اعالنية للحملة.	 

مونتاج 1 فيديو اعالني 	 

عدد 1 تعليق صوتي للفيديو االعالني. 	 

اطالق حملة. 	 

الخدمات :
ادارة الحملة لمده 30 يوم.	 

مراقبة الحملة يوميًا خالل الشهر. ومعالجتها 	 

بشكل فوري ان احتاجت.

المحافظة على توافق الحمالت مع محركات 	 

البحث بشكل شهري و دائم.

ايجاد الحلول ابداعية للحملة بشكل شهري 	 

و دائم.

ادارة السالت المتروكة بالموقع لمده شهر.	 

تقرير شهري نهاية كل حملة.	 

تصوير
الفيديو الواحد

ريال
1530

صورة
منتج واحد

ريال
50

صورة
منتج التكويني

ريال
150



10 باقاتنـــا :باقاتنـــا :

باقة
الموظف الذكي 

اول باقــة متكاملــة تســويقية تحقــق 

االهــداف والمبيعــات وترفــع مــن عــدد 

وصــول بشــكل يومــي وأقــوى باقــة 

ــروعك. ــاح مش ــاعده لنج مس

هذه الباقة لمده شهر 	 

فــي حــال التعاقــد ســنوي يتــم تدقيق وتطويــر الخطه التســويقة 	 

كل ربع ســنه.

ــت 	  ــج صم ــة لمنت ــى عضوي ــل عل ــنوي تحص ــد س ــال التعاق ــي ح ف

الجديــد اللــي يســاعدك علــي رفــع المبيعــات بشــكل اوتماتيكــي 

لمــدة ثــالث شــهور بشــكل مجانــي وتركيبــه علــى متجركــم

بعــد توقيــع العقــد ســيتم ارســال خطــة العمــل مــع مســار كل 	 

خدمــة و مخرجاتهــا بالتفصيــل 

مالحظات :

12 شهرشهـــــر

بالشهر
154217500

جلسة مناقشة شهرية 	 

باقة الحمالت االعالنية لمنصتين  	 

باقة السوشيال ميديا لمنصتين	 

خطة تسويقية لثالث شهور 	 

الخدمات :



11 باقاتنـــا :باقاتنـــا :

باقة
المدير التسويقي

التســويق  قســم  عــن  تغنيــك  ألنهــا 

بشــكل كامل ويكــون تحــت ادارة فريق 

احترافــي واكثــر مــن 30 دمــاغ موجــود 

يســاعدك لتحقيــق اهــداف مشــروعك.

هذه الباقة لمده شهر	 

تحصل على جلسة تصوير مره واحد لكل شهر وعدد مفتوح.	 

ــر الخطــه التســويقة كل 	  ــم تدقيــق وتطوي فــي حــال التعاقــد ســنوي يت

ربــع ســنه.

ــد 	  ــج صمــت الجدي ــة لمنت ــى عضوي فــي حــال التعاقــد ســنوي تحصــل عل

اللــي يســاعدك علــي رفــع المبيعــات بشــكل اوتماتيكــي لمــدة ثــالث 

ــم. ــى متجرك ــه عل ــي وتركيب ــكل مجان ــهور بش ش

ــة و 	  ــار كل خدم ــع مس ــل م ــة العم ــال خط ــيتم ارس ــد س ــع العق ــد توقي بع

مخرجاتهــا بالتفصيــل 

مالحظات :

12 شهرشهـــــر

بالشهر
2335011051

جلسة مناقشة شهرية 	 

باقة الحمالت االعالنية لمنصتين  	 

باقة السوشيال ميديا لمنصتين	 

خطة تسويقية لثالث شهور 	 

جلسه تصوير )صور + فيديو(	 

تجهيز المتجر	 

الخدمات :
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شركاؤنــا :
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مخرجات الشراكة التسويقية :

الوصول الصحيحالوصول الصحيح
والمستدام للفئة والمستدام للفئة 

المستهدفة.المستهدفة.

بناء قاعدة عمالء بناء قاعدة عمالء 
عالمدى البعيد عالمدى البعيد 

والمحافظة عليهم.والمحافظة عليهم.

ظهور العالمة التجارية ظهور العالمة التجارية 
للعمالء بطريقة احترافية.للعمالء بطريقة احترافية.

نساعدك على تطوير نساعدك على تطوير 
مشروعك بشكل مشروعك بشكل 

سريع.سريع.

رفع العائد على رفع العائد على 
االستثمار بأقصىاالستثمار بأقصى

درجة.درجة.

الدخول لعالم التجارة الدخول لعالم التجارة 
االلكترونية باحترافيةااللكترونية باحترافية



14 14آراء العمالء



15

نســعى بــكل جــد وحــب لوصولــك إلــى أعلــى 

معاييــر النجــاح ألننــا نتقــن بصمــت .

الموقـــعانستقرامواتســاب

اضغط هنااضغط هنااضغط هنا

http://www.sumt.sa

