الباقة البرونزية
إسم الحملة

م

السعر

عدد مرات النقرات و التفاعل

يتم عمل حملة اعالنية رسمية علىى محىرك

1

قوقل

2

انستقرام

3

تويتر

البحث قوقل ليظهر موقعك لىدى الفةىة التىي  2000 إلى  4000نقرة و تفاعىل
مستهدف
تبحىىىىث عىىىىن خىىىىدمات و محتىىىىوى موقعىىىىك
فتحصىىل علىىى زوار مسىىتهدفين مىىن الفةىىة
 250 ألف ظهور
التي تختارها.

يىىىتم عمىىىل حملىىىة اعالنيىىىة رسىىىمية علىىىىى  10000 إلىىىىىىىىى  15000نقىىىىىىىىرة
االنسىىتقرام العالنىىك ليظهىىر حسىىابك لىىدى
وتفاعل مستهدف

الفةىىة التىىي تبحىىث عىىن خىىدماتك ومنتجاتىىك
فتحصىىل علىىى زوار مسىىتهدفين مىىن الفةىىة
 250 ألف ظهور
التي تختارها.
يتم عمل حملة اعالنية رسىمية علىى تىويتر
العالنىىك ليظهىىر حسىىىابك لىىدى الفةىىة التىىىي
تبحث عن خدماتك ومنتجاتىك فتحصىل علىى
زوار مستهدفين من الفةة التي تختارها.

 200 رتويت

يوجىىد لىىدينا عشىىر حسىىابات تىىويتر داعمىىة  250 ألف ظهور

 2500لاير

 2000لاير

 1000لاير

مجمىىوم متىىابعين هىىسه الحسىىابات اكثىىر مىىن
 200ألىىىىف متىىىىابع تقىىىىوم هىىىىسه الحسىىىىابات
بدعمك بالرتويت اليومي لتغريداتك.

 5500لاير فقط
ثانيا ً  /محتوى مواقع التواصل االجتماعي
نقوم بإنشاء محتوى جديد ومبتكر يتناسب مع المنتج والخدمة لمجالك من خالل االتي - :
 كتابة تغريدات ورسائل تسويقية واعالنيه ومعلومات ثقافية عن مجالكم بعدد ( 20تغريدة ) .
 تصميم صور اعالنية وانفو جرافيك لمجالكم بعدد (  10صور ) و كل صورة لها تغريدة
خاصة بها .
ملحوظة

 مدة الحمله خمسة عشر يوما ً تعمل على مدار الساعه .
 نستهدف كلمات بحثيه واهتمامات معينه الستهداف جمهورك والمهتمين بمجالك والمدينه
التي تريد.
 نضمن لك زيادة التفاعل واالتصاالت .

تكلفة جميع الخدمات الموضحة اعاله ( الحملة االعالنية  +المحتوى ) = { } 6000
لاير فقط.

الباقة الفضية
إسم الحملة

م

السعر

عدد مرات النقرات و التفاعل

يتم عمل حملة اعالنية رسمية علىى محىرك

ا
انستقرام

2

قوقل

1

تويتر

3

 6000 إلى  8000نقرة وتفاعل
البحث جوجل ليظهر موقعك لدى الفةة التي
مستهدف
تبحىىىىث عىىىىن خىىىىدمات و محتىىىىوى موقعىىىىك

 4500لاير

فتحصىىل علىىى زوار مسىىتهدفين مىىن الفةىىة
 مليون ظهور
التي تختارها.
يىىىتم عمىىىل حملىىىة اعالنيىىىة رسىىىمية علىىىى
االنسىىتقرام علىىى بعىىر صىىورك االعالنيىىه  40000 إلىىىىىىى  50000نقىىىىىىرة
ومقىاعع الفيىديو ليظهىر حسىابك لىدى الفةىىة
وتفاعل مستهدف
التي تبحث عن خىدماتك ومنتجاتىك فتحصىل
علىىىىى زوار مسىىىىتهدفين مىىىىن الفةىىىىة التىىىىي  مليون ظهور
تختارها.
يتم عمل حملة اعالنية رسىمية علىى تىويتر
العالنىىك ليظهىىر حسىىىابك لىىدى الفةىىة التىىىي
تبحث عن خدماتك ومنتجاتىك فتحصىل علىى
زوار مستهدفين من الفةة التي تختارها.

 3500لاير

 400 رتويت

 1000لاير

يوجىىد لىىدينا عشىىر حسىىابات تىىويتر داعمىىة  مليون ظهور
مجمىىوم متىىابعين هىىسه الحسىىابات اكثىىر مىىن
 200ألىىىىف متىىىىابع تقىىىىوم هىىىىسه الحسىىىىابات
بدعمك بالرتويت اليومي لتغريداتك.

التكلفة اإلجمالية

 9000لاير فقط

ثانيا ً  /محتوى مواقع التواصل االجتماعي
نقوم بإنشاء محتوى جديد ومبتكر يتناسب مع المنتج والخدمة لمجالك من خالل االتي - :
 كتابة تغريدات ورسائل تسويقية واعالنيه ومعلومات ثقافية عن مجالكم بعدد ( 30تغريدة ) .
 تصميم صور اعالنية وانفو جرافيك لمجالكم بعدد (  20صورة ) و كل صورة لها تغريدة
خاصة بها .
 تقديم فكرة اعالنية لمجالك لزيادة التفاعل والطلب من خدماتك ومنتجاتك .
ملحوظة

 مدة الحمله شهر كامل تعمل على مدار الساعه .
 نستهدف كلمات بحثيه واهتمامات معينه الستهداف جمهورك والمهتمين بمجالك والمدينه
التي تريد.
 ـ ضمان نتائج ممتازة وزيادة التفاعل واالتصاالت لشريحة أكبر .

تكلفة جميع الخدمات الموضحة اعاله ( الحملة االعالنية  +المحتوى ) = { } 9500
لاير فقط.

الباقة السهبية

م

عدد مرات النقرات و التفاعل

يتم عمل حملة اعالنيىة ممولىه علىى محىرك  12000 إلىىىىىىى  15000نقىىىىىىرة
البحث جوجل ليظهر موقعك لدى الفةة التي
وتفاعل مستهدف

قوقل

1

إسم الحملة

السعر

2

انستقرام

3

 7500لاير

تويتر

تبحىىىىث عىىىىن خىىىىدمات و محتىىىىوى موقعىىىىك
فتحصىىل علىىى زوار مسىىتهدفين مىىن الفةىىة
 2 مليون ظهور
التي تختارها.
يىىىىتم عمىىىىل حملىىىىة اعالنيىىىىة ممولىىىىه علىىىىى
االنسىىتقرام علىىى بعىىر صىىورك االعالنيىىه  70000 إلىىىى  80000نقىىىرة و
ومقىاعع الفيىديو ليظهىر حسىابك لىدى الفةىىة
تفاعل مستهدف
التي تبحث عن خىدماتك ومنتجاتىك فتحصىل
علىىىىى زوار مسىىىىتهدفين مىىىىن الفةىىىىة التىىىىي  2 مليون ظهور
تختارها.
يتم عمل حملة اعالنية رسىمية علىى تىويتر
العالنىىك ليظهىىر حسىىىابك لىىدى الفةىىة التىىىي
تبحث عن خدماتك ومنتجاتىك فتحصىل علىى
زوار مستهدفين من الفةة التي تختارها.

 6000لاير

 800 رتويت

 1500لاير

يوجىىد لىىدينا عشىىر حسىىابات تىىويتر داعمىىة  مليون و  500ألف ظهور
مجمىىوم متىىابعين هىىسه الحسىىابات اكثىىر مىىن
 200ألىىىىف متىىىىابع تقىىىىوم هىىىىسه الحسىىىىابات
بدعمك بالرتويت اليومي لتغريداتك.

 15000لاير فقط
ثانيا ً  /محتوى مواقع التواصل االجتماعي
نقوم بإنشاء محتوى جديد ومبتكر يتناسب مع المنتج والخدمة لمجالك من خالل االتي - :
 كتابة تغريدات ورسائل تسويقية واعالنيه ومعلومات ثقافية عن مجالكم بعدد ( 30تغريدة ) .
 تصميم صور اعالنية وانفو جرافيك لمجالكم بعدد (  20صورة ) و كل صورة لها تغريدة
خاصة بها .
 تقديم فكرة اعالنية لمجالك لزيادة التفاعل والطلب من خدماتك ومنتجاتك .
ملحوظة

 مدة الحمله شهر كامل تعمل على مدار الساعه .
 نستهدف كلمات بحثيه واهتمامات معينه الستهداف جمهورك والمهتمين بمجالك والمدينه
التي تريد.
 ضمان نتائج ممتازة وزيادة التفاعل واالتصاالت بشكل كبير جداً .

تكلفة جميع الخدمات الموضحة اعاله ( الحملة االعالنية  +المحتوى ) = { } 15500
لاير فقط.

الباقة الماسية
م

تويتر

3

انستقرام

2

يتم عمل حملة اعالنيىة ممولىه علىى محىرك  20000 إلىىىىىىى  25000نقىىىىىىرة
البحث جوجل ليظهر موقعك لدى الفةة التي
وتفاعل مستهدف

قوقل

1

إسم الحملة

عدد مرات النقرات و التفاعل

السعر

 12000لاير

تبحىىىىث عىىىىن خىىىىدمات و محتىىىىوى موقعىىىىك
فتحصىىل علىىى زوار مسىىتهدفين مىىن الفةىىة
 4 مليون ظهور
التي تختارها.
يىىىىتم عمىىىىل حملىىىىة اعالنيىىىىة ممولىىىىه علىىىىى
االنسىىتقرام علىىى بعىىر صىىورك االعالنيىىه  170 ألىف إلىىى  200ألىىف نقىىرة
وتفاعل مستهدف
ومقىاعع الفيىديو ليظهىر حسىابك لىدى الفةىىة
التي تبحث عن خىدماتك ومنتجاتىك فتحصىل
علىىىىى زوار مسىىىىتهدفين مىىىىن الفةىىىىة التىىىىي  4 مليون ظهور
تختارها.
يتم عمل حملة اعالنية رسىمية علىى تىويتر
العالنىىك ليظهىىر حسىىىابك لىىدى الفةىىة التىىىي
تبحث عن خدماتك ومنتجاتىك فتحصىل علىى
زوار مستهدفين من الفةة التي تختارها.

 10000لاير

 1600 رتويت

 2000لاير

يوجىىد لىىدينا عشىىر حسىىابات تىىويتر داعمىىة 2 مليون و  500ألف ظهور
مجمىىوم متىىابعين هىىسه الحسىىابات اكثىىر مىىن
 200ألىىىىف متىىىىابع تقىىىىوم هىىىىسه الحسىىىىابات
بدعمك بالرتويت اليومي لتغريداتك.

التكلفة اإلجمالية

 24000لاير فقط

ثانيا ً  /محتوى مواقع التواصل االجتماعي
نقوم بإنشاء محتوى جديد ومبتكر يتناسب مع المنتج والخدمة لمجالك من خالل االتي - :
 كتابة تغريدات ورسائل تسويقية واعالنيه ومعلومات ثقافية عن مجالكم بعدد ( 30تغريدة ) .
 تصميم صور اعالنية وانفو جرافيك لمجالكم بعدد (  20صورة ) و كل صورة لها تغريدة
خاصة بها .
 تقديم فكرة اعالنية لمجالك لزيادة التفاعل والطلب من خدماتك ومنتجاتك .
ملحوظة

 مدة الحمله شهر كامل تعمل على مدار الساعه .
 نستهدف كلمات بحثيه واهتمامات معينه الستهداف جمهورك والمهتمين بمجالك والمدينه
التي تريد.
 ضمان نتائج ممتازة وزيادة التفاعل واالتصاالت بشكل كبير جداً .

تكلفة جميع الخدمات الموضحة اعاله ( الحملة االعالنية  +المحتوى ) = { } 24500
لاير فقط.

