


العرض الفني

إدارة مواقع التواصل االجتماعي





ستهدافاال
في مدينة األماكن جميع استهداف سيتم

حياء األالرياض بحيث يتم استغالل جميع 

وجميع األشخاص الذين لديهم القدرة على 

.البراندشراء المنتجات وزيادة سمعة 



تقديم خطة

ة نقوم بإنشاء خطة استراتيجي

: شاملة 

:المنصات المستهدفة 

تويتر-

االنستقرام-

الهدف التغريدات

:هذه الحملة إلى تهدف 

.المبيعاتزيادة عدد -1

.زيادة عدد المتابعين -2

انتشار التغريدات -3

.التجاريةوالعالمة 

ة نقوم بإعداد تصاميم احترافي

30الكلي العدد للمشروع و

:  تغريدة مقسمة كالتالي 

.ترويجيةعدد إعالنات -1

.كنصائحعدد إعالنات -2

.والزوارالمشاهدين راء آ-3

.مسابقات -4



تسليم المحتوى

نقوم بإعداد المحتوى 

يد وتسليمها للعميل عبر البر

االلكتروني

:النوع المحتوى

ترويجي-

اجتماعي-

مناسبات-

فحص الحساباتجدول لمحتوى

وزرات سيتم تسليم الفريق الي

ص والباسبوردات المنصات الفح

ى وتحليل االحصائيات والمحتو

:القديم لحل أي مشاكل من

.فحص المحتوى-1

.تغير البايو في الحسابات-2

.تغير الهيدر الغالف -3

توحيد اليوزرات بنفس -4

.االسم

بعد تسليم المحتوى 

والتصميم نقوم بجدولة 

التغريدات عبر المنصات 

اقاوت "باألوقات المناسبة 

: "الذروة

منصة تويتر-1

منصة االنستغرام-2



انفو جرافيك

عدد التصاميم التي نقوم 

: بإعدادها 

واحد 

شهريا 

إعداد تقريرخدمة العمالء

نقوم بتجهيز و إعداد تقرير 

لنمو وأداء الحسابات في 

:مواقع التواصل االجتماعي

تويتر              االنستغرام

 
 
شهريا

خدمة العمالء متوفرة لدينا 

 :خالل فترتين 

_  am 8من : الفترة الصباحية 

4pm

_  pm 4من : الفترة المسائية 

am 12



:كبإدارة المواقع التواصل االجتماعي الخاص بيقوم فريق رسومات 

:المنصات المستهدفة

twitterInstagramSnapchat



فحص يقوم فريق رسومات عند تسليم منصات التواصل االجتماعي ب

و تحليل الحسابات لحل المشاكل إذا وجدت في الحسابات ، و إعادة

صياغة المحتوى ، و حذف الحسابات الوهمية و حذف العامل الذي 

صة وتغير الغالف المنليس لها قيمة جيدة ، و كذلك تغيير البايو 

تكون موحدة التي اليوزر نيم للحسابات وعمل وتوحيد تويتر 

ويستطيع الزائر

:حل مشاكل التواصل االجتماعي



الميزانية حسب 
المنصات

تحدد الميزانية بعد تقديم 

مراحل العمل والخطة 

االستراتيجية للمشروع

يتم متقاربة بين الحسابات لتم تقسيم المبلغ الكلي بنسبة 

.األشخاصقدر من كبر أاستهداف 

تحدد الميزانية بعد تقديم 

مراحل العمل والخطة 

االستراتيجية للمشروع

احل تحدد الميزانية بعد تقديم مر

العمل والخطة االستراتيجية 

للمشروع



خيارات اإلعالن 

االنستغرام

بزنس وذلكب احستم تحويل الحساب إلى 

والقيامالعمالء المحتملين الستهداف 

ذات طابع قوي، جميع عالنية إبحمالت 

.لإلى البروفايزائرالالحمالت سيتم نقل 

الخيارات

تحويل . إلى صفحة زائرال1

.البروفايل

ال. إلى الموقع تحويل 2

.اإللكتروني

إرسال رسالة خاصة. 3.



تويتر

استهداف حسب الخيارات  
بع والقيام بحمالت إعالنية ذات طا
خليجي ، جميع الحمالت سيتم 
نقل الزائر إلى بروفايل  الحساب

.وزيادة الوعي واالنتشار

الخيارات

تحويل . .صفحة البروفايلإلى الزائر 1

ال. .إلى الموقع اإللكترونيتحويل 2

التحويل إلى تحميل التطبيق. 3.

إعادة . . األشخاص والعديد من الخيارات المتاحة لدى منصة تويتر التغريدة والحصول على 4



يوتيوبإعالنات جوجل و 

استخدام منصة جوجل 

ادس و يوتيوب ادس 

لزيادة التركيز على 

المستهدفة حياء األ

.في هذه الحملة

الخيارات

إنشاء حملة جوجل ادس 

هناك ، و االتصاالتلزيادة 

خيارات مستقبلية سيتم

.استهدافها



الشعار والهوية البصرية . 1.

بروفايل الشركة . 2.

نوع الخط المستخدم في الهوية . 3.

صور المنتجات عبر البريد االلكتروني. 4.

الحسابات . 5(Password /User account)

:من الشركة متطلبات 



:عمالئنا




