
باقاتنا :
باقة اداره السوشيال ميديا

)لمنصة واحده(

وعــدد  التفاعــل  ليرتفــع  صممــت 
المتابعيــن لديــك وايضــًا لنشــر براندك 

موحــدة. بهويــة 

أهداف الباقة :
• •ايجاد•متابعين•مستهدفين•جدد	
• تحسين•الصفحات	
• متابعة•النشر•والرؤى•	
• تحسين•معدالت•التفاعل•والوصول	
• إدارة•السمعة•للعالمة•التجارية	
• تقرير•شهري•باإلنجازات	

أهداف الباقة :
• متابعة•وإدارة•النتائج	
• رفع•نسبة•العائد•على•االستثمار	
• وصول•صحيح•للفئة•المستهدفة•	
• رفع•نسبة•الطلبات•واألرباح	
• متابعة•حركة•الزوار•والبيكسل	
• تقرير•شهري•باإلنجازات	

باقة اداره
و انشاء المتاجر

باقةباقة البيسك تصوير
الموظف الذكي 

باقة
المدير التسويقي

باقة الحمالت اإلعالنية          
) منصتان (

هويــه  و  واجهتــك  لتكــون  صممــت 
مشــروعك 

المنتجــات  لكافــة  شــامل  تصويــر 
ــأحدث  التــي ترغــب فــي تصويرهــا بـ
تقليديــة  الغيــر  واألفــكار  التقنيــات 

بنــا الخــاص  االســتديو  فــي 

اول باقــة متكاملــة تســويقية تحقــق 
مــن  وترفــع  والمبيعــات  االهــداف 
عــدد وصــول بشــكل يومــي وأقــوى 

باقــة مســاعده لنجــاح مشــروعك.

ألنهــا تغنيــك عــن قســم التســويق 
ادارة  تحــت  ويكــون  كامــل  بشــكل 
فريــق احترافــي واكثــر مــن 30 دمــاغ 
موجــود يســاعدك لتحقيــق اهــداف 

مشــروعك.

صممــت لتســتطيع مــن عــدد وصــول 
بشــكل مســتمر  لعمالئــك  متكامــل 
ــل ــاغ العمي وترســخ االعــالن فــي دم

أهداف الباقة :
• تصميم•الهوية•البصرية•كاملة	
• ظهورك•بشكل•تنافسي•أمام•المنافسين•في•	

السوق•المستهدف
• ضمان•خطة•عمل•سليمة•لتصدر•محركات•البحث	
• متابعة•متسمرة•لكافة•التحسينات	
• ربط•المتجر•بكافة•األدوات•المساعدة•لرصد•	

حركة•الزوار
• تقرير•شهري•باإلنجازات	

أهداف الباقة :
• •إظهار•المنتجات•بصورة•احترافية•	
• استعمال•أفكار•حديثة•وابداعية	
• ظهور•منتجات•بشكل•تنافسي•وابداعي•أمام•	

المنافسين•والجمهور•المستهدف
• الوصول•بشكل•أفضل•وأسرع•أمام•الفئة•	

المستهدفة

أهداف الباقة :
• ••توفير•بالميزانية•إلى•حد•كبير•	
• إدارة•سليمة•وفق•خطط•مدروسة	
• •نتائج•حقيقية•ُمجدية•	
• •تحسين•لألداء•وظهور•بشكل•قوي•في•	

السوق•المستهدف.
• رفع•العائد•على•االستثمار•ونسبة•المبيعات	
• •تقارير•للنتائج•واإلنجازات	

أهداف الباقة :
• توفير•بالميزانية•إلى•حد•كبير•	
• إدارة•سليمة•وفق•خطط•مدروسة	
• نتائج•حقيقية•ُمجدية•	
• تحسين•لألداء•وظهور•بشكل•قوي•في•	

السوق•المستهدف.
• رفع•العائد•على•االستثمار•ونسبة•المبيعات	
• تقارير•للنتائج•واإلنجازات	

نسعى بكل جد وحب لوصولك إلى
أعلى معايير النجاح ألننا نتقن بصمت .

الموقـــعانستقرامواتســاب



من نحن:
صمت في سطور

نحــن شــركة رقميــة وعالمــة تجاريــة تؤمن باالســتراتيجية اإلبداعيــــة  
ــة   ــكار إبداعي ــة و بأف ــرة عالي ــويقية بخب ــول التس ــل الحل ــدم أفض نق

تصــل بعمالئنــا إلــى القمــة .

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.

وأصبحت•تدير 
المشـاريع 
بشكل•كامــل•من•
األلف•الى•اليــــاء

انطلقــت مــع 
متاجر•وشــركات•ناشــئة

كّونوا•

فريقًا ذو خبرة
أفكار ريادية
•ابتكرها•مجموعة•من
الشبــــاب•الموهوبين

الهدف مـن
التعاقــــــد

تحسين استراتيجيتك مع صمـت : 
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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