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Plan A شركة

 شركة             لتقـــــديم الحلـــــول 
 ،التسويقية في جمــــيع األعـــمال
 ننتقل من صورة التسويق العادية
 ،إلى حلول تســــــويقية جــــــــديدة
مع كــــــوادر ســـــعودية مــــــبتكِرة

Plan A

.



 بدأنا من 2018، في اللحظـة  
 نفسها التي التقــت فيهــــــــا
 خبراتنا التسويقـــية والفنيــــة
لننتج حلوال تسويقية مختلفة

قصتنا:

.



 ان تكون             جزًءا يقدم الحلول  
التسويقية الفعالة لكل منشــــــــأة
 تريد التقدم بخطــــوات عـــــــــــديدة 
 فــــــــــي عالـــــــــــــــم التســـــــــــويق

هدفنا:
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القيم:
الدقة

المسؤوليه

السرعة

االرتقاء بالتسويق

الذوق الفني

الشغف



الدقه:

مـــــــــثالية.



 نحرص في             على
 إظهار التسويق بصورته
 الحقيقية، التي تضـــمن
 للعميل الــــمتعة أثـــــناء
الـــــــرحلة التـــــسويقية

االرتقاء بالتسويق:

.
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 العمل بشغف يعطي نتائج أكبر
 وأفضل، كل خدمة من خدماتـــنا

يتوالها فريق شغوف بما يعمل

الشغف:

.



.

 كل األشياء إن أتت متــــــــــــــأخرة تــــقل

 فعاليتها، نهتم في شركتنا بتقــــــديم

كل الخدمات بحسب جدول زمني دقيق

السرعة:



.

 تهمنا الكلمة، ويهمنا الذوق الفني الـــــــــذي
 سنقدم فيه الكــــــــلمات، لتــــــكوين لـــــــوحة

تسويقية إبداعية تتحقق األهداف من خاللها

الذوق الفّني:



             كل مشروع بين يد

         هو بمثابة مشروعنا الخاص

المسؤولية:
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الخدمات:



 البحوث التسويقية 

  تطوير المواقع والتطبيقات 

إعداد خطط تسويقية مبتكرة 

صناعة المحتوى اإلبداعي 

 ابتكار هوية العالمة التجارية 

التسويق الرقمي وإدارة حسابات التواصل االجتماعي 

. استراتيجية العالمة التجارية 

.

.

.

.

.

.



 جعل عالمتك التـــــــــــجارية متمــــــــيزة
 العالمة التجارية عامل مهم في جذب
 العمالء، نبتكر الهوية بما يتناسب مع
.مشروعك بذوق فّني مبتكر وجّذاب

ابتكار هوية العالمة التجارية:

.



 الخطة التسويقية وأدواتها
 نعد الخطط التســـــــــويقية
 بحسب ما يتناسب مــــــــــع

 أهدافك وميزانيتك، لتصل
 ألهدافك وعمالئك بشكل

 إعداد خطط تسويقية مبتكرة:

.



 كلمات بأهداف واضحة يعي فـــريقنا
 بأن الكلمة لها تأثير كبير في النفس،
 ولهذا نصنع محتوى إبداعي بـــــــخطة
 واضحة تساعدك بالـــــــــــــوصول إلى
جمــــــــهورك بشــــــــــكل أســــــــــــــرع

صناعة المحتوى اإلبداعي:

.



 التسويق الرقمي وإدارة حسابات
التواصل اإلجتماعي :
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دراسة السوق بطريقة احتــــــــــــرافية
 من مفاتيح النجاح هي معرفة الفرص

 المتاحة ونقاط الضعف والـــقوة قبل
 الــــبدء، في             نــحلل، نـــــدرس،
 ونبحث لنقدم نتائج بناًء عللى بحوث

تطبق فئة مستهدفة

البحوث التسويقية:



.

استراتيجية العالمة التجارية:

 الكشف عن فرص النجاح والنماء والبحـــــــــــث
 وتحليل السوق قبل بناء العالمة التجارية يزيد

        من فرص نجاح المشروع، نهتم فـي

    بعملية دراســــــة الـــــــــــــعالمة قبل اعتمادها



.

 نطور المواقع االلكترونية والتطبيقات بوسائل حـــديثة
 تجربة العميل من خالل زيارته في المواقع والتطبيقات
 اإللكترونية تترك انطباع مهم، وقد تحدد عملية الشراء
 من خالل التجربة، يهمنا أن يكون الموقع أو التــــــطبيق

  سريع، مصمم بشكل واضح وجميل

تطوير المواقع والتطبيقات:



عون وسند:
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