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خدماتنا
تعرف معنا على  خدمات

وكاله صمت التسويقيــة 
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الخطط التســويقية 
: التفصيلية 

االســتراتيجيات  بكافــة  مفصلــة  خطــة 
التجــاري  لنشــاطك  التســويقية  والمراحــل 

شــهور.  9_6_3 لمــدة 

المــدة
الزمنية

السعر

يتم تحليل منافسينك قبل البدء بالتنفيذ	 

يتم عمل اجتماع مناقشة لفهم احتياجك و فكرتك 	 

يتــم شــرح كافــة النقــاط التــي تتضمنهــا الخطــة خــال 	 

ــاع االجتم

يتــم رســم الخطــه بنــاء علــى دراســات مســتمرة ودقيقــة 	 

لمعرفــة حــال الســوق الحالــي.

يسمح بالتعديل مرة فقط	 

ماحظات :
30 يوم 

9,676 ريال
بالسنة
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خطــة المحتــوى لمنصــة 
التواصــل االجتماعــي :

إعــداد خطــة محتــوى بوســتات تســويقية 
المحتــوى  أنــواع  كافــة  تشــمل  متنوعــة 
النشــر  خطــة  مــع  وأشــكاله  التســويقي 

. بــه  الخاصــة 

المــدة
الزمنية

السعر

تحتــوي الخطــة علــى ملفيــن )ملــف خطــة المحتــوى + 	 

ملــف خطــة النشــر(

ــص 	  ــم + ن ــص التصمي ــى )ن ــوى عل ــة المحت ــوي خط تحت

البوســت + الهشــتاقات المناســبه + نــص الســتوري (

تحتــوي خطــة النشــر علــى االوقــات المناســبة للنشــر 	 

باليــوم و الســاعة و اشــكال النشــر

يسمح بالتعديل مرة فقط	 

ماحظات :
20 يوم 

 2000 ريال
بالشهر
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خطـــــة الحمـــــــات 
. االعانيــة 

إ عــداد خطة لســير الحمات اإلعانية بشــكل 
ــج  ــات والنتائ ــة االحتياج ــاملة كاف ــل ش مفص

المتوقعة.

المــدة
الزمنية

السعر
يتم عمل اجتماع لفهم احتياجك و فكرتك 	 

يتــم وضــع الخطــة بنــاًء علــى هــدف الحملــه و عــدد 	 

التســويقية  ميزانيتــك  قيمــه  و  المنصــات 

ماحظات :

7 ايام

966 ريال
شهريًا
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محركــــــات  خطـــــة 
: البحــث 

إعــداد خطــة لســير آلية عمل تحســين متجرك 
محــركات  ضمــن  اإللكترونــي  موقعــك  أو 

ــل . ــكل مفص ــث بش البح

المــدة
الزمنية

السعر

ــة 	  ــل خط ــم عم ــه ث ــرك و احتياج ــل لمتج ــل تحلي ــم عم يت

SEO لمــده شــهر  

ــن 	  ــد م ــة بالعدي ــى الخط ــل عل ــاء العم ــدك اثن ــم تزوي يت

الملفــات المحســنه بشــكل كبيــر للموقــع  

ماحظات :

7 ايام

700 ريال
شهريًا
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تحليل الشامل :
لتواجــدك  شــامل  تحليلــي  تقريــر  إعــداد 
التواصــل  الرقمــي علــى جوجــل ومنصــات 

: شــامل  مفصــل  بشــكل  االجتماعــي 
البرمجة	 

تحسين محركات البحث	 

الهوية البصرية والتصميم	 

حمات إعانية -  إن وجد -	 

تسويق السوشيال ميديا	 

وكتابة المحتوى	 

المــدة
الزمنية

السعر

يتــم تحليــل الموقــع مــن جوانــب )التصميــم - البرمجــة - 	 

 )SEO - المحتــوى

يتــم تحليــل السوشــيال ميديــا مــن جوانــب )المحتــوى - 	 

التصميــم( 

يتم تحديد نقاط ضعف الموقع و المنصات	 

يتم تحديد نقاط قوة الموقع و المنصات	 

ستحصل على توصيات لتحسين متجرك و منصاتك	 

ماحظات :
7 ايام

1,301 ريال
شهريًا
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ــوى  تحليــل المحتـــــ
األســبوعي :

حســابتك  احتياجــات  يوضــح  تقريــر  إعــداد 
ألنــواع المحتــوى وأشــكاله المناســبة للنشــر 

تبعــًا لإلحصائيــات والنتائــج الخاصــة بــه.

المــدة
الزمنية

السعر

يتم تحليل السوشيال ميديا من جانب المحتوى	 

 تزويــدك بانــواع المحتــوى المناســبه للحســاب و العديــد 	 

مــن التوصيــات و الحلــول لمشــاكله

يتم تزويدك برؤى منصتك 	 

ماحظات :

4 ايام

218 ريال
شهريًا
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ــوى  تحليــل المحتـــــ
الشــهري :

إعــداد تقريــر يوضــح نقــاط الضعــف التــي 
ســرد  مــع  حســابك  محتــوى  منهــا  يعانــي 
ــاعد  ــي ستس ــول الت ــات والحل ــة التوصي كاف

التحســين. فــي 

المــدة
الزمنية

السعر

يتم تحليل السوشيال ميديا من جانب المحتوى	 

 تزويــدك بانــواع المحتــوى المناســبه للحســاب و العديــد 	 

مــن التوصيــات و الحلــول لمشــاكله

يتم تزويدك برؤى منصتك 	 

ماحظات :

7 ايام

500 ريال
شهريًا
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ــات  تحليــل الحمـــــــ
الســابقة :

اإلعانيــة  تقريــر تحليلــي لحماتــك  إعــداد 
الضعــف ووضــع  نقــاط  الســابقة ومعرفــة 

لحلهــا.  الازمــة  التوصيــات 

المــدة
الزمنية

يتــم تحليــل حماتــك الســابقة التــي تحددهــا لنــا لمعرفة 	 السعر

نقــاط ضعفهــا و نتائجها

 تزويدك بالعديد من التوصيات و الحلول لمشاكل	 

ماحظات :

7 ايام

1,190 ريال
شهريًا
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تحليل المنافسيــــن
عدد 4 :

إعــداد تقريــر تحليلــي للتواجــد الرقمــي علــى 
جوجــل ومنصــات التواصــل االجتماعــي لـــ 4 

مــن منافســيك بشــكل مفصــل.

المــدة
الزمنية

السعر

زودنــا بعــدد منافســيك و روابــط مواقعهــم لتحصــل على 	 

جميع اســرارهم 

و 	  قــوي  و  تفصيلــي  بشــكل  منافســيك  تحليــل  يتــم 

قوتهــم و  ضعفهــم  نقــاط  معرفــه 

يتــم تزويــدك باســتراتيجيات التســويق المســتخدمة مــن 	 

قبــل منافســيك 

ماحظات : 14 يوم

573 ريال
شهريًا
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تحليــل قوقل أنالتك 
التفصيلي :

ــك  ــل أنالت ــج قوق ــي لنتائ ــر تحليل ــداد تقري إع
لديــك  الضعــف  نقــاط  وبيــان  شــرحها  مــع 

ووضــع التوصيــات والحلــول لهــا.

المــدة
الزمنية

السعر

يتم تحليل نتائج جوجل انالتك 	 

تحديد نقاط ضعفها و نتائجها	 

 تزويدك بالعديد من التوصيات و الحلول لمشاكل	 

عمل اجتماع لشرح التحليل لك 	 

ماحظات :

7 ايام

1,190 ريال
شهريًا
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الهويــــــــــــة  صناعة 
البصريــة الشــاملة : 

نقدم كافة الخدمات االتية:

تصميــم الوجــود المرئــي لعامتــك وشــركتك 
التجاريــة بمــا يتــاءم مــع أهــداف وتطلعــات 
غيــر  حديــث  بشــكل  التجــاري  نشــاطك 

تقليــدي.

المــدة
الزمنية

السعر

الشعار	 

 	pdf ملفات الـ

بنرات	 

كرت شخصي 	 

كرت العمل	 

ورق مراسات 	 

كلندر	 

ختم	 

ظرف	 

بروشور	 

فاتوره 	 

عقد	 

رول أب 	 

بكت	 

ظرف	 

صندوق	 

كوب 	 

قائمة االسعار	 

ملف تعريفي	 

 فولدر	 

 بطاقة تعريف	 

 مذكرة	 

 غاف : تويتر ، فيســبوك 	 

، يوتيوب

 تصميــم غاف هايايت  	 

تصميم قالب ســتوري

 زي الموظفين	 

 كيس 	 

 	 Packaging باكجنج 

 دليل استخدام الهوية	 

يتــم عمــل اجتمــاع لدراســه فكرتــك و تحديــد االلــوان 	 

التــي ترغــب فيهــا 

يتــم تصميــم نموذجيــن للشــعار و بعــد التاكيــد علــى 	 

احدهمــا يتــم تصميــم خدمــات الهويــة التــي تــم طلبهــا 

ــه ــتعمال الهوي ــل اس ــف دلي ــع مل ــارك م ــن اختي م

يتم تسعيرتها حسب عدد التصاميم التي تطلبها	 

يســمح بالتعديــل مــرة فقــط بعــد اعتمــاد اللوجــو علــى 	 

عنصــر واحــد فقــط

ماحظات :
30 يوم

3,699 ريال 



14

ــات  تصاميم بوستــــ
سوشــيال ميديــا :

لحســابات  المنشــورات  كافــة  تصميــم 
السوشــيال ميديــا بكافــة أنواعهــا الجرافيــك 

واالنفوجرافيــك.

المــدة
الزمنية

السعر

ــا باللوجــو الخــاص بــك و نــوع الخــط الخــاص 	  يتــم تزويدن

بهويتــك بجــوده عاليــه

 يتم تزويدنا بمحتوى البوستات 	 

يتم تزيدنا بالفكرة التي ترغب برسمها بحسابك 	 

يسمح بالتعديل مرة فقط	 

ماحظات :

حسب عدد 
البوستات

100 ريال
للتصميم الواحد
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مونتــــــــــاج فيديـــو
الريلز :

فيديوهــات  ومونتــاج  وتصميــم  صناعــة 
قصيــرة تســتخدم للمــادة اإلعانيــة ومقاطع 

ــز. الريل

المــدة
الزمنية

السعر

ــا باللوجــو الخــاص بــك و نــوع الخــط الخــاص 	  يتــم تزويدن

بهويتــك بجــوده عاليــه

 يتم تزويدنا بمحتوى الفيديو 	 

ــب 	  ــت ترغ ــا اذا كن ــب به ــي ترغ ــة الت ــا بالنغم ــم تزويدن يت

ــن  ــيء معي بش

يتم تحديد نوع النغمة التي ترغب بتوافرها 	 

يتم تزيدنا بالفكرة التي ترغب بتوافرها بالفيديو	 

تحديــد الهــدف مــن الفيديــو و حجــم الفيديــو و المنصــة 	 

التــي ســيرفع عليهــا

و اعامنا اذا رغبت بتوافر فويس اوفر ام ال 	 

يسمح بالتعديل مرة فقط	 

ماحظات :

حسب عدد 
الفيديوهات

700 ريال
للفيديو الواحد
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ــات  ــاج فيديوه مونت
تســويقية  :

فيديوهــات  ومونتــاج  وتصميــم  صناعــة 
ــع  ــب م ــي تتناس ــكار الت ــدث األف ــة بأح طويل

التجــاري. نشــاطك  أهــداف 

المــدة
الزمنية

السعر

ــا باللوجــو الخــاص بــك و نــوع الخــط الخــاص 	  يتــم تزويدن

بهويتــك بجــوده عاليــه

 يتم تزويدنا بمحتوى الفيديو 	 

ــب 	  ــت ترغ ــا اذا كن ــب به ــي ترغ ــة الت ــا بالنغم ــم تزويدن يت

ــن  ــيء معي بش

يتم تحديد نوع النغمة التي ترغب بتوافرها 	 

يتم تزيدنا بالفكرة التي ترغب بتوافرها بالفيديو	 

تحديــد الهــدف مــن الفيديــو و حجــم الفيديــو و المنصــة 	 

التــي ســيرفع عليهــا

و اعامنا اذا رغبت بتوافر فويس اوفر ام ال 	 

يسمح بالتعديل مرة فقط	 

ماحظات :

حسب عدد 
الفيديوهات

1000 ريال
للفيديو
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ــو  ــم منيـــــــــــ تصميـــــ
للمطاعــم والكافيات :

تصميــم المنيو الخاصــة بالمطاعم والكافيات 
بشــكل حديــث عصــري يتناســب مــع الهويــة 

البصريــة الخاصــة بنشــاطك التجاري.

المــدة
الزمنية

السعر

ــا باللوجــو الخــاص بــك و نــوع الخــط الخــاص 	  يتــم تزويدن

بهويتــك بجــوده عاليــه

 يتم تزويدنا باصناف المنيو الخاص بكم  	 

يتم تزويدنا بمحتوى المنيو 	 

اذا توافرت لديك فكره معينة نرجو منك طرحها علينا 	 

يسمح بالتعديل مرة فقط	 

ماحظات : 14 يوم

حسب ما تطلب
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ــع  ــم الموقـــــــ تصمي
ــل : ــكل كام بش

اإللكترونيــة  المواقــع  أو  المتاجــر  تصميــم 
بأحــدث األفــكار المرئيــة التــي تســاعدك فــي 

ــيك. ــى منافس ــب عل التغل

المــدة
الزمنية

السعر

يتم عمل اجتماع لفهم احتياجك و فكرتك.	 

ماحظات :

حسب الفحص الفني 
وعدد الصفحات 

المطلوبة 

حسب ما تطلب
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فيديـــو
موشـــــــن جرافيك :

الموشــن  فيديوهــات  وصناعــة  إعــداد 
التــي  والدعائيــة  التســويقية  الجرافيــك 
وفــي  اإلعانيــة  الحمــات  فــي  تســتخدم 

االجتماعــي. التواصــل  منصــات 

المــدة
الزمنية

السعر

ــا باللوجــو الخــاص بــك و نــوع الخــط الخــاص 	  يتــم تزويدن

بهويتــك بجــوده عاليــه

 يتم تزويدنا بمحتوى الفيديو 	 

ــب 	  ــت ترغ ــا اذا كن ــب به ــي ترغ ــة الت ــا بالنغم ــم تزويدن يت

ــن  ــيء معي بش

يتم تحديد نوع النغمة التي ترغب بتوافرها 	 

يتم تزيدنا بالفكرة التي ترغب بتوافرها بالفيديو	 

تحديــد الهــدف مــن الفيديــو و حجــم الفيديــو و المنصــة 	 

التــي ســيرفع عليهــا

و اعامنا اذا رغبت بتوافر فويس اوفر ام ال 	 

يسمح بالتعديل مرة فقط	 

ماحظات :

حسب عدد 
الفيديوهات

800 ريال
للفيديو الواحد
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تصويــر المنتجــــــات 
: باالســتديو 

تصويــر شــامل لكافــة المنتجــات التــي ترغــب 
فــي تصويرهــا بـــأحدث التقنيــات واألفــكار 

ــا. الغيــر تقليديــة فــي االســتديو الخــاص بن

المــدة
الزمنية

السعر
 يجب تحديد الهدف من الصور	 

تحديد نوع الصور تكويني ام ساده	 

يسمح بالتعديل مرة فقط	 

ماحظات :

حسب عدد
الصور

60 ريال للصورة الواحدة السادة	 

130 ريال للصورة الواحدة التكويني	 
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ــات  ــر المنتجـــــ تصوي
باللوكيشــن :

تصويــر كافــة المنتجــات التــي ترغــب فــي 
تصويرهــا بأحدث التقنيــات واألفكار العصرية 

فــي موقــع عملــك.

المــدة
الزمنية

السعر

 يجب تحديد الهدف من الصور	 

تحديد نوع الصور تكويني ام ساده	 

يتم تجهيز المكان من اجل التصوير 	 

يتــم تجهيــز كافــة المنتجــات المــراد تصويرهــا قبــل بــدء 	 

الجلســه 

ــر 	  ــور يعتب ــاء المص ــد انته ــورة بع ــى اي ص ــل عل اي تعدي

ــد ــر جدي تصوي

ماحظات : حسب عدد
الصور

204  ريال للصورة الواحدة السادة	 

330  ريال للصورة الواحدة التكويني	 
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تصويــر فيديــو 
المنتجات باالستديو :

تصويــر كافــة الفيديوهــات التــي تحتاجهــا 
بكافــة أنواعهــا بأحــدث التقنيــات واألفــكار 

العصريــة فــي االســتديو الخــاص بنــا.

المــدة
الزمنية

السعر

 يجب تحديد الهدف من الفيديو	 

توفير اللوجو الخاص بكم	 

تحديد مده الفيديو 	 

يسمح بالتعديل مرة فقط	 

ماحظات :
حسب عدد 

الفيديوهات

1,530 ريال
للفيديو الواحد
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تصوير فيديو 
المنتجات باللوكيشن :
تصويــر كافــة الفيديوهــات التــي تحتاجهــا 
بكافــة أنواعهــا بأحــدث التقنيــات واألفــكار 

العصريــة فــي موقــع عملــك.

المــدة
الزمنية

السعر

يجب تحديد الهدف من الفيديو	 

توفير اللوجو الخاص بكم	 

تحديد مده الفيديو 	 

توفير بيئة عمل للتصوير 	 

توفير المنتجات المراد تصويرها قبل بدء الجلسه	 

ــر 	  ــو بعــد انتهــاء المصــور يعتب اي تعديــل علــى اي فيدي

تصويــر جديــد

ماحظات : حسب عدد 
الفيديوهات

2,805 ريال
للفيديو الواحد
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تصويــــــر
منتجــات الطعــــام :

الخاصــة  الطعــام  منتجــات  كافــة  تصويــر 
بنشــاطــــك التجــــــــاري بأحــــدث التقنيـــــــات 

العصريــة. األفــكار  وبأحــدث  والكاميــرات 

المــدة
الزمنية

السعر

يجب تحديد الهدف من الصور	 

تحديد نوع الصور تكويني ام ساده	 

يتم تجهيز المكان من اجل التصوير 	 

توفير كافة المواد المساعده بالتصوير	 

يتــم تجهيــز كافــة المنتجــات المــراد تصويرهــا قبــل بــدء 	 

الجلســه 

ــر 	  ــور يعتب ــاء المص ــد انته ــورة بع ــى اي ص ــل عل اي تعدي

ــد ــر جدي تصوي

ماحظات :
حسب عدد

الصور

357  ريال للصورة الواحدة السادة	 

500  ريال للصورة الواحدة التكويني	 
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تصوير
المنيــــــــــو  :

تصويــر منيــو الطعام الكامــل بأحدث التقنيات 
والكاميــرات وبأحدث األفكار العصرية.

المــدة
الزمنية

السعر

 يجب تحديد الهدف من الصور	 

تحديد نوع الصور تكويني ام ساده	 

يتم تجهيز المكان من اجل التصوير 	 

توفير كافة المواد المساعده بالتصوير	 

يتــم تجهيــز كافــة المنتجــات المــراد تصويرهــا قبــل بــدء 	 

الجلســه 

ــر 	  ــور يعتب ــاء المص ــد انته ــورة بع ــى اي ص ــل عل اي تعدي

ــد ــر جدي تصوي

ماحظات :
حسب عدد

الصور

طلبــك  حســب  يختلــف 
الصــور و مــكان  و عــدد 

لتصويــر ا
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تصويــر
فيديـو الريلـــز :

التــي  بالمــدة  الريلــز  فيديوهــات  تصويــر 
ترغــب بهــا وبشــكل عصــري بأحــدث التقنيــات 

واألفــكار.

المــدة
الزمنية

السعر

يجب تحديد الهدف من الفيديو	 

توفير اللوجو الخاص بكم	 

تحديد مده الفيديو و المنصة التي سيرفع عليها 	 

يسمح بالتعديل مرة فقط	 

ماحظات :

حسب عدد 
الفيديوهات

935 ريال
ألقل من دقيقة
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تغطية
المناسبات :

تغطيــة شــاملة لكافــة المناســبات وبمختلف 
أنواعها بأحــدث التقنيات والكاميرات وصناعة 

الفيديوهــات الخاصــة بها.

المــدة
الزمنية

السعر

حسب متطلبات 
العميل وتفاصيلها

حسب طلبك
و مدة التغطية
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تغطية
المعارض : 

تغطيــة شــاملة لكافــة المعــارض وبمختلــف 
أنواعها بأحــدث التقنيات والكاميرات وصناعة 

الفيديوهــات الخاصــة بها.

المــدة
الزمنية

السعر

حسب متطلبات 
العميل وتفاصيلها

حسب طلبك
و مدة التغطية
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إنشاء صفحة هبوط :
ــة  ــة ومخصص ــوط مصمم ــة هب ــاء صفح إنش
ــر  ــاع الزائ ــاس إقن ــي األس ــا ف ــر، وغرضه للزائ
ــكل  ــر بش ــه الزائ ــد يحتاج ــة( فري ــج )خدم بمنت
العامــة  األهــداف  مــع  يتناســب  حديــث 

البحــث. ومحــركات 

المــدة
الزمنية

السعر

يتم تصميم بنرات متوافقة مع الهوية 	 

يتــم تجهيــز محتــوى تســويقي ابداعــي متوافــق مــع 	 

الهــدف مــن المنصــه

ربط الصفحة بوسيله دفع	 

انشاء الصفحة 	 

يجب تزيدنا باللوجو و نوع الخط الخاص بهويتكم 	 

يسمح بالتعديل مرة فقط	 

ماحظات :
17 يوم

حسب ما 
يتضمنه طلبك 



30

 إنشاء
استبيان كامل :

إنشــاء اســتبيان على جوجل بشكل متجانس 
كامــل األرجــاء يتناســب مــع أهــداف نشــاطك 

التجاري.

المــدة
الزمنية

السعر

يتم تزويدنا بالهدف من االستبيانه 	 

اضافتهــا 	  تريــد  التــي  االســئلة  بكافــة  تزويدنــا  يتــم 

ن  ســتبيا ال با

يسمح بالتعديل مرتان فقط	 

ماحظات :

5 يوم

حسب طلبك و 
عدد البنود داخل 

االستبيانة
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إنشاء موقع :
إنشــاء المواقــع والمتاجــر اإللكترونيــة مــن 
لكافــة  متكامــل  احترافــي  بشــكل  الصفــر 

: الجوانــب 
محــركات  تحســين   - التصميــم   - البرمجــة 

. المحتــوى   - البحــث 

المــدة
الزمنية

السعر

يتم تزويدنا بالهدف من الموقع	 

يتــم عمــل اجتمــاع مــع الفريــق لطــرح فكرتــك و تحديــد 	 

الــازم

يسمح بالتعديل مرة فقط	 

ماحظات :

يتم تحديدها بعد 
االجتماع

حسب ما 
يتضمنه طلبك 
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تعديات على
الموقع :

إجــراء كافة التعديات التــي يحتاجها الموقع 
أو المتجــر اإللكترونــي لضمــان تحقيق أفضل 

النتائج.

المــدة
الزمنية

السعر

يتم تزويدنا بالتعديات التي تريد عملها 	 

يتــم عمــل اجتمــاع مــع الفريــق لطــرح فكرتــك و تحديــد 	 

الــازم

يسمح بالتعديل مرة فقط	 

ماحظات :

يتم تحديدها بعد 
االجتماع

حسب ما يتضمنه 
طلبك و عدد 

تعدياتك
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برمجة خدمة معينة :
لقيــام بإجــراء خدمــات البرمجــة التــي تحتاجها 
بشــكل  اإللكترونــي  متجــرك  أو  لموقــك 

احترافــي لتحقيــق أفضــل النتائــج.

المــدة
الزمنية

يتم تزويدنا بالخدمة او االضافة التي تريد عملها	 السعر

يتــم عمــل اجتمــاع مــع الفريــق لطــرح فكرتــك و تحديــد 	 

الــازم

ماحظات :

يتم تحديدها بعد 
االجتماع

حسب ما 
يتضمنه طلبك 
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ــأداة  ــع ب ــط الموقـ رب
معينــة :

ربــط المواقع أو المتاجــر اإللكترونية باألدوات 
التــي يحتاجهــا مثــل أدوات التحليــل وقيــاس 

النتائــج وغيرها.

المــدة
الزمنية

يتــم تزويدنــا بالحســابات و الباســورد حســب االداه التــي 	 السعر

تريــد ربطهــا بمتجــرك 

يجب التعاون مع الموظف التمامها باسرع وقت	 

ماحظات :

7 ايام

حسب ما 
يتضمنه طلبك 
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الحمــات  إدارة 
االعانيــة :

إدارة الحمــات اإلعانيــة وفــق مخطط لســير 
النتائــج  احترافــي ومتابعــة  عملهــا بشــكل 

ــر منظــم. وحصدهــا وفــق تقري

المــدة
الزمنية

السعر

يتم دفع قيمه الحملة من فيزتك الخاصة 	 

يجب عليك ربط فيزتك بالحسابات االعانية 	 

ــى 	  ــت عل ــق صم ــن فري ــص م ــاب المخت ــة حس ــم اضاف يت

حســابكم االعانــي حســب المنصــة المــراد عمــل الحملــه 

عليهــا 

هذه الخدمة غير متوفره القل من 30 يوم 	 

يتم عمل اجتماع مع الفريق لفهم فكرتك من الحمله	 

يجب التاكد من ربط الحساب االعاني بالموقع	 

ماحظات :
حسب المده 
التي تطلبها

1,289 ريال
للمنصة الواحدة 

شهريًا
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إدارة
محركات البحث :

إدارة محــركات البحــث بخطــة عمــل منتظمــة 
وفــق اســتراتيجيات محكمــة بمــا يتناســب 
مــع محــركات البحــث وإعــداد تقاريــر شــهرية 

ــج. للنتائ

المــدة
الزمنية

السعر

يجب التاكد من ربط الحساب االعاني بالموقع	 

ــى 	  ــت عل ــق صم ــن فري ــص م ــاب المخت ــة حس ــم اضاف يت

حســابكم التــاج مانجــر و جوجــل انالتكــس و الســيرش 

كونســول و الســايت فيرفكيشــن  

هذه الخدمة غير متوفره القل من 30 يوم 	 

يتــم تحليــل حســابك و عمــل خطــة للعمــل علــى تحســين 	 

ك  متجر

ماحظات : حسب المده 
التي تطلبها

 1,799 ريال
للمنصة الواحدة 

شهريًا
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إدارة حسابات
التواصل االجتماعي :

بمــا  االجتماعــي  التواصــل  حســابات  إدارة 
يحقــق التفاعــل والوصــول القــوي للحســابات 
وبالتالــي الوصــول إلــى الجمهور المســتهدف 

بشــكل فعــال وصحيــح.

المــدة
الزمنية

السعر

ــى 	  ــت عل ــق صم ــن فري ــص م ــاب المخت ــة حس ــم اضاف يت

حســابكم 

يتــم تحليــل حســابك و عمــل خطــة نشــر و تطبيقهــا على 	 

الحساب

ماحظات :

حسب المده 
التي تطلبها

1,399 ريال
للمنصة الواحدة 

شهريًا



38

إدارة
خدمة العماء :

إدارة كاملــة لخدمــة العمــاء باألســلوب اللبق 
والجــذاب وبســرعة متناســبة مســتمرة بمــا 

يتوافــق مــع أهــداف النشــاط التجــاري.

المــدة
الزمنية

السعر

ــى 	  ــت عل ــق صم ــن فري ــص م ــاب المخت ــة حس ــم اضاف يت

ــات المقدمــة  ــم نباشــر عمــل حســب المعطي حســابكم ث

ــا مــن قبلكــم لن

يتــم التتبيــع مــع المختــص و الــرد علــى اســئلته بشــكل 	 

دائــم حتــى ال يتــم التاخــر علــى عمائكــم

ماحظات :

حسب المده 
التي تطلبها

1,399 ريال
للمنصة الواحدة 

شهريًا
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كتابة السكربتات :
كتابــة محتــوى الســيناريوهات والســكربتات 
احترافــي  بشــكل  والتســويقية  الدعائيــة 
وبأســلوب جــذاب يتناســب مــع الهــدف العــام 

ــو. للفيدي

المــدة
الزمنية

السعر

يجب تحديد هدف السكربت	 

يجب تحديد مده السكربت 	 

طرح اي فكره ترغب بها 	 

يسمح بالتعديل مرتين فقط	 

ماحظات :

حسب العدد

300 ريال
لسكربت الواحد 
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التعليــق الصوتي 
: لإلعان 

تســجيل وتجهيــز التعليــق الصوتــي الخــاص 
بإعانــك التجــاري بمختلــف اللهجــات واللغــات 

وبأفضــل أســلوب إلقائــي.

المــدة
الزمنية

السعر

يجب تحديد هدف التعليق	 

يجب تحديد مده التعليق	 

يجب تحديد نوعية الفويس المطلوب	 

يسمح بالتعديل مرة فقط	 

ماحظات :

حسب العدد و 
المده

300 ريال للفويس 
الواحد اقل من 

دقيقة 
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التعليق الصوتي
للرد اآللي :

للــرد  الصوتــي  التعليــق  وتجهيــز  تســجيل 
اآللــي بمختلــف اللهجــات واللغــات وبأفضــل 

أســلوب إلقائــي.

المــدة
الزمنية

السعر
يجب تحديد هدف التعليق	 

يجب تحديد مده التعليق	 

يسمح بالتعديل مرة فقط	 

ماحظات :

حسب العدد و 
المده

1,408 ريال 
للفويس الواحد 
اقل من دقيقة 
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التقديــم الصوتي 
: لمناسبة 

التقديم الصوتي لكافة المناســبات بأســلوب 
احترافي. إلقائي 

المــدة
الزمنية

السعر
يجب تحديد هدف التعليق	 

يجب تحديد مده التعليق	 

ماحظات :

حسب العدد و 
المده

حسب مدة 
التغطية و حجم 

النص  
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تجهيز متجر في ســلة 
أو زد من الصفر :

تجهيــز متجــر فــي ســلة أو زد مــن البداية إلى 
ــات  ــل الخدم ــز بأفض ــل ومجه ــة متكام النهاي

المتنوعــة.

المــدة
الزمنية

السعر

يجب تجهيز صور المنتجات 	   ●

تجهيز اسماء المنتجات 	   ●

ماحظات :

تفاصيل :

اضافــة الصفحــات التعريفيــة )سياســة الخصوصيــة ، سياســة التوصيــل 	 

واالســترجاع ، الشــروط واالحــكام ، االتصــال بنــا ، مــن نحــن(

 	CSS تعديل شكل الواجهة وجميع صفحات المتجر باستخدام

تعديــل الأللــوان , أقســام المتجــر , البنــرات , الخلفيــات , اضافــة لمســات 	 

احترافيــة علــى شــكل المتجــر

ربط فيس بوك بيكسل مع متجرك االلكتروني	 

ربط سناب بيكسل مع متجرك االلكتروني	 

ربط متجرك االلكتروني على سلة مع منصة مخازن	 

إضافة أيقونة التواصل عبر واتس اب لمتجرك	 

ربط تطبيق Google Tag Manager مع متجرك االلكتروني	 

ربط تطبيق Google Analytics مع متجرك االلكتروني	 

ربط تطبيق Google Search Console مع متجرك االلكتروني	 

ربط تطبيق Google Site Verfication مع متجرك االلكتروني	 

ربط تطبيق Google AdWords مع متجرك االلكتروني	 

عمــل اإلعــدادات األساســية للمتجــر مثــل )اســم المتجــر - نشــاط المتجــر - 	 

ــات التواصــل - حســابات التواصــل االجتماعــي( بيان

تجهيز اسعار المنتجات 	   ●

يسمح بالتعديل مرتين فقط	   ●

حسب متطلباتك

يتم التسعير حسب 
الخدمات التي 

تطلبها 

تصميم شعار احترافي للمتجر	 

تفعيل طرق الدفع.	 

تحسين SEO المتجر والمنتجات	 

ربط التطبيقات واألدوات الازمة	 

تجهيز خيارات الطلب بالمتجر.	 

تعديل خيارات المتجر	 

ربط شركات الشحن.	 

رفع المنتجات بالمتجر	 

اضافة التصنيفات	 

تصميم 3 بنرات احترافية.	 
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ربــط الحســابات في 
صفحــة هبوط :

ــاطك  ــة بنش ــة الخاص ــاباتك التجاري ــط حس رب
التجــاري علــى صفحــة الهبــوط الخاصــة بــك.

المــدة
الزمنية

السعر

يجب تزويدنا بالحسابات كي نباشر عمل 	 

ماحظات :

حسب عدد 

حسب عدد 
الحسابات المراد 

ربطها  
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وصف المنتج :
كامــل  متجانــس  وصــف  وإعــداد  كتابــة 
للمنتجــات الخاصــة بنشــاطك التجــاري وفــق 
قالــب يســهل الوصــول لهــم عبــر محــركات 

البحــث.

المــدة
الزمنية

السعر

يجب توفير اسماء المنتجات 	 

ــات و 	  ــر البيان ــد المنتجــات و المســاعده بتوفي يجــب تحدي

اجابــة اســئلتنا

يسمح بالتعديل مرة واحدة فقط	 

ماحظات :

218 ريال
للمنتج  

حسب عدد 
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إنشاء حسابات 
السوشيال ميديا :

منصــات  علــى  حســابات  وفتــح  إنشــاء 
احترافــي  بشــكل  االجتماعــي  التواصــل 
تجــاري وتهيئتهــا بمــا يتناســب مــع أهدافــك 

منصــة. كل  شــروط  مــع  متوافقــة 

المــدة
الزمنية

يجب توفير االيميل و رقم الجوال  	 السعر

يجب التعاون مع المسؤول النشاء الحسابات	 

ماحظات : 291 ريال
للحساب  

حسب عدد 
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صناعة المحتوى 
التسويقي :

اصنــع تفــردك و تميزيــك بمحتــوى تســويقي 
ــة  ــات التعريفي ــمل الملف ــذاب يش ــي ج ابداع
- البايــو - مــن نحــن - الرؤيــة - الرســاله - 

االهــداف - التعريــف بالخدمــات 

المــدة
الزمنية

السعر

يجب  المساعده بتوفير المعلومات و اجابة اسئلتنا	 

توفير الفكرة التي ترغب بايصالها 	 

توفير الغرض من المحتوى 	 

يسمح بالتعديل مرتان فقط	 

ماحظات :

حسب المتطلبات 

حسب الطلب  
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تصميم وتطوير واجهة متجرك 
: Custom CSS بالـ

تمكنــك مــن تعديــل األلوان , الخلفيات , الخطوط , األيقونات , البنرات 
, تحســين التجــاوب مــع األجهــزة والعديــد مــن األشــياء التــي تحتــاج 
لمبرمــج للقيــام بتعديلهــا علــى متجــرك بالـــ  Custom CSS ؛ نقــدم 
ــي  ــر شــكل متجــرك االلكترون ــل وتطوي ــة لتعدي ــك خدمــة احترافي ل

بتصاميــم عصريــة وملفتــة .

المــدة
الزمنية

ــار 	 السعر ــم المخت ــًا للثي ــا وفق ــب به ــي ترغ ــرة الت ــر الفك توفي  ●

ــك ــن قبل م

يسمح بالتعديل مرة واحدة فقط	   ●

ماحظات :

حسب المتطلبات 

حسب الطلب  
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ادارة السات 
المتروكه :

ــًا و  ــًا و قالب ــات قلب ــاب الس ــع اصح ــون م نك
نقنعهــم بشــراء ســاتهم المتروكــه 

المــدة
الزمنية

السعر

ــه 	  ــاعات عمل ــص بس ــف المخت ــع الموظ ــاون م ــب التع يج

ــاتكم  ــى س عل

يجــب ارســال الشــريحة التــي ســندير التواصل مــع اصحاب 	 

الســات المتروكه عليها

فــي حــال لم ترغب بارســال الشــريحة يجب عليــك التعاون 	 

اصحــاب  ارقــام  اضافــة  فــي  المختــص  الموظــف  مــع 

الســات علــى الواتســاب الخــاص بخدمــة عمائكــم 

ماحظات : حسب الطلب ؛
حد أدنى شهر 

800 ريال
بالشهر 
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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 الحمات اإلعانية          
) 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 
االهــداف والمبيعــات وترفــع مــن عدد 
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  لعمائــك  متكامــل 
ــل ــاغ العمي وترســخ االعــان 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
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نفكر … نبتكر … نبدع ..

نتقن بصمت


