


«تحقيق أهداف العميل
من خالل نقل تجارب العالمة التجارية بشكل مؤثر وواضح»



 المجاالت التالية:

التقنية: تطبيقات الهاتف المحمول والتطبيقات متعددة المنصات والتجارة ا�لكترونية وتطبيقات الويب ونظم إدارة المحتوى

المحتوى: التخطيط واستراتيجية المعلومات وإدارة النشر وتطوير المحتوى

االجتماعية: استراتيجية الحمالت وا�دارة المجتمعية وإشراك المؤثرين والعالقات ا�عالمية والتحليالت.

ــل  ــي والتحلي ــين ا�داء المحل ــي وتحس ــث االجتماع ــتراتيجية البح ــث وإس ــوى البح ــتراتيجية محت ــث وإس ــا البح ــتراتيجية تكنولوجي ــث: اس البح
التنافسي المحلي (الوارد)

ا�بداع: الحمالت المتكاملة والمنتجات الرقمية وخدماتها وخدمات التحرير وإنتاج التصوير الحي والرسوم المتحركة وإنتاج التصميم

العالمة التجارية والتواصل: استراتيجية تجربة العالمة التجارية (BX) واستراتيجية التسويق والتواصل وترجمة العالمات التجارية الرقمية

ــران بتقنيــة الرســومات ثالثيــة ا�بعــاد مــن خــالل الرســوم المتحركــة (الفيلــم) والجــوالت  ــر الثابــت والمشــي والطي العمــارة الحديثــة: التصوي
االفتراضيــة والرســم الهندســي والتصويــر ثالثــي ا�بعــاد شــبه الواقعــي والتصويــر ثالثــي ا�بعــاد الواقعــي والتصويــر البانورامــي وتجميــع الصــور 

في لقطات مركبة (المونتاج الفوتوغرافي)
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التواصل االجتماعي

ــع  ــات م ــاء عالق ــدف بن ــي به ــل االجتماع ــوات التواص ــإدارة قن ــوم ب نق
العمــالء المحتمليــن، حيــث تعــد قنــوات التواصــل االجتماعــي جــزًءا ال 
ــدرة  ــإن الق ــي ف ــة، وبالتال ــة تجاري ــويق كل عالم ــة تس ــن أهمي ــزأ م يتج
والتــي  وتنفيذهــا  وإدارتهــا  االجتماعيــة  االســتراتيجيات  إنشــاء  علــى 
تمثــل جــزء مــن اســتراتيجية التســويق الشــاملة هــي عمليــة أساســية 

لنجاح أي حملة تسويقية.

فلدينــا معرفــة واســعة بالمنصــات الرئيســة وإمكانياتهــا ا�عالنيــة،  
التســويقية  الحمــالت  �كمــال  المعرفــة  هــذه  نســتخدم  حيــث 
ــزوار  ــادة ال ــات وزي ــد البيان ــاء قواع ــبة لبن ــر المناس ــتهداف الجماهي واس

وتحويلهم إلى عمالء.

وتتمثل خبرتنا في قنوات التواصل االجتماعي في التالي:
          • التسويق من خالل قنوات التواصل االجتماعي

          • استراتيجيات قنوات التواصل االجتماعي
          • ا�دارة المجتمعية (المتابعة وخدمة العمالء)

          • الدعاية االجتماعية



محرك البحث (#"!)

مــن  واســعة  مجموعــة  البحــث  محــرك  تحســين  عمليــة  تشــمل 
بنــاء  وحتــى  ا�لكترونيــة  الموقــع  صفحــة  مــن  بــدًءا  ا�نشــطة، 
بكافــة  ملــم  لدينــا  البحــث  محــرك  تحســين  ففريــق  العالقــات، 
الجوانــب التقنيــة لتحســين محــرك البحــث، با�ضافــة إلــى كيفيــة 
ا�لكترونــي  للموقــع  الشــاملة  ا�دارة  فــي  ذلــك  مــن  االســتفادة 

والحمالت التسويقية.

نؤمــن بــأن التحســين الجيــد لمحــرك البحــث ينبــع مــن التســويق الجيــد 
فهــذا هــو الســبب الــذي جعــل فــرق التســويق لدينــا تعمــل عــن كثــب 
ــي  ــية الت ــات الرئيس ــف للكلم ــج التصني ــن نتائ ــى م ــد ا�عل ــق الح لتحقي

توفر أكبر احتماالت تحويل الزوار إلى عمالء.

ــه،  ــوى وربط ــاء المحت ــع إنش ــب م ــع الوي ــين مواق ــج تحس ــًرا لدم  ونظ
نتائــج  البحــث  محــركات  تحســين  فــي  خدماتنــا  شــهدت  فقــد 

منقطعة النظير على نطاق واسع لعمالئنا.



لم يعد هناك ســبب يجعل العميل يفقد ٥٠٪ من نســبة إعالناته، والتي 
ال يســتطيع تحديدهــا، خصوًصــا فــي هــذا العصــر الرقمــي. وتمثــل 
ــاس كل  ــع وقي ــة لتتب ــة مثالي ــت فرص ــر ا�نترن ــة عب ــات المدفوع ا�عالن

نقرة وعدد المشاهدات في أي مكان على الويب.

وهــذا مــا حققــه ملــف (أعمــال) حملتنــا ا�عالنيــة عنــد إعالننــا لعمالئنــا. 
ويتمحــور تركيزنــا حــول زيــادة النتائــج مــن ا�نفــاق علــى ا�عالنــات إلــى 
اقصــى حــد مــع تقليــل تكلفــة كل إعــالن نبتكــره. فجميــع أفــراد 
فريقنــا ا�عالنــي معتمديــن مــن إعالنــات قوقــل ()*"()'&%$#""!)، 
كمــا أنهــم قــد نجحــوا فــي اجتيــاز برنامــج بلوبرنــت (0/.*-%,$+) مــن 
فيســبوك (5""4%123) للتدريــب علــى ا�عــالن والتســويق، وهــذا يعنــي 

أننا نتبع دائًما أفضل ا®ساليب ونحقق أعلى النتائج.

 وينصــب تركيزنــا علــى تقديــم أفضــل النتائــج لعمالئنــا باســتمرار مــن 
زيــادة  تعــد  حيــث  والتحســين،  والمتابعــة  المســتمر  االختبــار  خــالل 

التصنيف ونقاط الجودة لكل إعالن ننفذه أمًرا مهًما لفريقنا. 



المحتوى

ــح،  ــاري أن ينج ــل تج ــن 
ي عم ــه ال يمك ــاس فبدون ــو ا
س ــوى ه المحت
ــة  ــة ومنفع ــة ورؤي ــون ذا صل ــب أن يك ــوى يج ــد أن المحت ــن نعتق ونح
ــبق  ــا س ــن مم ــم يك ــإن ل ــلي، ف ــي ومس ــه تعليم ــى كون ــة إل با�ضاف

فهو مجرد حشو.

القــراء  علــى  معيًنــا  تأثيــًرا  لتتــرك  مصممــة  نكتبهــا  مــادة  فــكل 
نبتكرهــا  تســويقية  خطــة  لــكل  ا
ســاس  كحجــر  وتســتخدم 
والمقــاالت  الطويلــة  المقــاالت  إلــى  المدونــات  مــن  بــدًءا  وننفذهــا، 
ا�لكترونيــة  والكتــب  تســويقية)  كأداة  تســتخدم  (تقاريــر  البيضــاء 
والفيديــو والرســوم البيانيــة، فهنــاك عــدد كبيــر مــن ا
دوات التــي 

يمكن استخدامها لمساعدة عمالئنا على تحقيق أهدافهم. 



البريد ا�لكتروني

يمكن أن يوفر التسويق عبر البريد ا�لكتروني عائد استثمار بنسبة ٢٤٠٠٪ 
عنــد تنفيــذه بشــكل صحيــح، فعــدد قليــل جــًدا مــن الشــركات تنفــذ 
ــد  ــن العائ ــتوى م ــذا المس ــق ه ــي لتحقي ــا يكف ــد بم ــكل جي ــك بش ذل
ــة  ــن صياغ ــى ف ــا عل ــويق لدين ــرق التس ــز ف ــذا ترك ــتثمار، وله ــى االس عل

البريد ا�لكتروني المثالي. 

¦ننــا نعتقــد أن إرســال المعلومــات الصحيحــة، إلــى الشــخص المناســب 
ــر أهميــة مــن ا�رســال العشــوائي المزعــج  فــي الوقــت المناســب، أكث
بريــد  فــكل  قبــل.  مــن  عنــا  يســمعوا  لــم  الذيــن  االشــخاص  ®الف 
إلكترونــي نرســله تــم اختبــاره وتطويعــه بعنايــة لضمــان رؤيتــه وفتحــه 

بأعلى نسبة ممكنة والتي تتضح من خالل المعدالت.

البريــد  وإرســال  ا®لــي  التشــغيل  فــي  خبــراء  أننــا  إلــى  با�ضافــة 
ــات  ــن المنص ــة م ــة متنوع ــتخدام مجموع ــي باس ــي المنطق ا�لكترون

والخوادم، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر:



الداخلي

فريــق  يتبــع  حيــث  التســويق،  مســتقبل  هــو  الداخلــي  التســويق 
لدمــج  الموجــودة  الممارســات  أفضــل  لدينــا  الرقمــي  التســويق 
ــا  ــوم بتنفيذه ــويق نق ــة تس ــن كل خط ــزء م ــة كج ــة المحلي المنهجي
باســتخدام مجموعــة كاملــة مــن ا�دوات والتقنيــات، التــي تمكنــا مــن 
مســاعدة عمالئنــا علــى جــذب المزيــد مــن الــزوار وتحويلهــم إلــى 

عمالء وإتمام صفقاتهم وإرضائهم أكثر من أي وقت مضى.

ويتيــح التســويق الداخلــي للشــركات إقامــة عالقــات أفضــل مــع الــزوار 
وزيادة جذبهم وتحويلهم إلى عمالء بطريقة شاملة ودائمة. 

تتضمن ا�دوات التي تستخدم عادًة التالي:
          • وسائل التواصل االجتماعي

          • تحسين محرك البحث (#"!)
          • ا©عالنات
          • المحتوى

          • البريد ا©لكتروني.
          • التشغيل ا»لي (ا�تمتة)

          • تحسين التحويل (تحويل الزوار إلى عمالء)



الموجودة في السوق







جائزة مركز حمدان بن راشد آل مكتوم للموهبة وا�بداع 
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كيتشنز اند بيوند 



هاينس عيادات تجميل وسبا 



جونز وكالرك 



المكاتب الدولية الحديثة 



من أسباب العمل مع ميراكي ل�عالن

فنحن نتصور
افكار والمفاهيم ونستحدثها

ننا متصورون



وسائل التواصل االجتماعي
اعالنات قوقل ('"&%$#"!)

التسويق من خالل البريد ا
لكتروني
ا
عالن المدفوع عبر وسائل ا
عالم









دراسة حالة

حملة اليونسكو خالل ثالثة أسابيع

• تم تحدينا للوصول إلى ترشيحات المعلمين المتميزين في مختلف أنحاء المنطقة والعالم ككل على منصات مختلفة
• وقد تجاوزنا هدفنا

شبكة قوقل ا�عالنية

فيسبوك/انستقرام

البحث

المجموع الكلي

عدد المشاهداتعالمي

عدد المشاهدات

عدد النقرات

عدد النقرات

عدد النقرات

عدد النقرات

الشرق ا�وسط
وشمال افريقيا

عالمي

الشرق ا�وسط
وشمال افريقيا

عالمي

الشرق ا�وسط
وشمال افريقيا
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الزيارات

االداء التسويقي

نتائج الحملة المحلية

!"#
دراسة حالة



العمالء المحتملون

التحويل التحويل 

اداء الصفحة المقصودة أكثر الصفحات المقصودة

التاريخ: هذا الشهر حتى ا�ن مقارنة بالشهر الماضي التاريخ: هذا الشهر حتى ا�ن

االسم المشاهدات الكلية المشاهدات نسبة التحويالت الكلية  البيانات

التحويالت    االتصاالت الجديدة

نتائج الحملة المحلية



مقالة المدونة  المدونات 

نتائج الحملة المحلية

التاريخ: هذا الشهر حتى ان

أعلى مشاركات المدونة

التاريخ: هذا الشهر حتى ان

االسم المشاهدات الكلية
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المواقع ا�لكترونية القياسية (ذات المحتوى الثابت والخمس صفحات)
التجارة ا�لكترونية (نظام مفتوح المصدر).
التجارة ا�لكترونية (تصميم حسب الطلب)

ا�خبار/ المدونات/ موقع إلكتروني ثقيل المحتوى (نظام مفتوح المصدر).
ا�خبار/ المدونات/ موقع إلكتروني ثقيل المحتوى (تصميم حسب الطلب)
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التكلفة



لنتواصل
فنحن نتطلع إلى شراكة ناجحة طويلة ا�مد مع مؤسستك

حيث أننا مستعدون لمزيد من المناقشات حول الميزانية والتخطيط للتنفيذ الفعال �ي مشروع.



     

 
   

 



٢٥ سكوير ، طريق أنس بن مالك، الياسمين، الرياض، ١٣٣٢٦
!"#$%&'()*#+,'$#-.,#/'012#34*#+0#5'$61,*#317'48#9::!;

.-&',)'+*(تواصل معنا

#$%&'"(1,<=>6)('21'4?@$' بريد الكتروني:

AAA@#$/(01(%2@$'


