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من نحن
 في السوق الرقمية اليوم، ال يتوقع العمالء تواجدًا رقمًيا فحسب بل من المرجح أيضًا أن يبني ثقته في

.شركة ذات بصمة رقمية إبداعية باستطاعتها نقل نشاطه إلى المستوى التالي

 وهنا يأتي دور بروب كمؤسسة متخصصة في التسويق للمنتجات والخدمات الرقمية واإللكترونية

 هدفها الرئيسي هو إظهار قيمة العالمة التجارية وتطوير آليات العمل بداخلها بهدف بناء ثقة العميل

.فيما تقدمه من منتجات وخدمات

 فريق عمل بروب يضم كوادر مدربة تسعى بكل طاقتها لتقديم أفضل الحلول التسويقية التي تناسب

.النشاط وبطريقة احترافية تبرز قيمة عالمتكم التجارية

بروب ال تعتبر نفسها مستشارك التسويقي فحسب، بل شريكك نحو النجاح



خدماتنا

Online Ads إدارة الحمالت اإلعالنية

تهيئة المواقع لمحركات البحث

صناعة المحتوى اإلبداعي

إدارة مواقع التواصل اإلجتماعي

بناء الهوية البصرية والتصميم اإلحترافي

عمل خطة تسويقية



.

هل تخطط إلطالق حملة إعالنية لمنتج جديد ؟ متجر إلكتروني؟ عروض الموسم؟

أو غيرها من حمالت االنتشار؟ 

بروب تقدم لكم خدمة إدارة الحمالت اإلعالنية على جميع المنصات بشكل احترافي

لتحقيق أقصى استفادة من حمالتك 

نقوم بإنشاء رسالة متسقة ومقنعة تجمع بين الكلمات الرئيسية الصحيحة

والرسائل اإلعالنية وتجربة الموقع لتحقيق أفضل النتائج الممكنة 

Online Ads الحمالت اإلعالنية
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إدارة مواقع التواصل اإلجتماعي

لماذا يجب أن اهتم بمواقع التواصل االجتماعي؟

ألنك ببساطة ستكون حيث يتواجد الماليين من األشخاص

ومن بينهم الجمهور الذي تستهدفه ويناسبه منتجاتك / خدماتك 

تستهدف بروب بناء حضور قوي لنشاطك على وسائل التواصل االجتماعي بهدف تنمية الوعي

بالعالمة التجارية لنشاطك التجاري من خالل التواجد حول العمالء المهتمين بما تقدمه 

وجلب زيارات أكثر لموقعك المادي / اإللكتروني 

ما الذي سنقدمه لك؟

تحديد المنصات المالئمة للنشاط من ناحية (الموقع، طبيعة النشاط، الجمهور المستهدف، طبيعة المنافسة)

إنشاء المنصات وتحسين أدائها

تطوير الوعي بالعالمة التجارية

بناء العالقات مع العمالء المحتملين

إدارة الحمالت اإلعالنية المدفوعة

زيادة معدالت الظهور لمتجرك من خالل الزيارات المستهدفة

.
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 نقدم لكم باقات

 متنوعة إلدارة حمالت

 وصفحات الفيسبوك

 تشمل الوصول بصفحتك

 لعدد متابعين مميز

 مع تفاعل عالي

 يجلب لك المزيد

...من العمالء الجدد

إدارة صفحات وإعالنات

(Facebook)

 من المعروف أن تويتر

 يتصدر السوشيال ميديا

 في المملكة لذلك وفرنا

 لكم أفضل طرق الربح

 وتحقيق الشهرة على

 تويتر وجلب الزيارات من

 خالله مع عمالء

  مستهدفين

إدارة حسابات وحمالتإدارة حسابات وحمالت

(Twitter)(Instagram)

 مع التطور التكنولوجي

 وزيادة االهتمام بالتصوير

 زاد إستخدام انستقرام

 كوسيلة تواصل إجتماعي

 و توفير إدارة الحسابات

  وعمل الحمالت اإلعالنية

 من خالل خبراء

التسويق اإللكتروني

تسويق
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تسويق
نعمل على تحسين 

ظهورك على اإلنترنت

من خالل:

تهيئة المواقع لمحركات البحث

تحليل الوضع الحالي لتصنيف موقعك

 لوضع خطة تطوير

تحديد كلمات مستهدفة والعمل على

 تحسين نتائج الظهور فيها

إنشاء المدونات

 وتجهيز المحتوى اإلبداعي

SEO
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  يهتم فريق عمل بروب دائمًا بالوصول إلى النتائج األولى في محركات البحث من خالل العمل على بناء

 إشارات اجتماعية عالية الجودة، والتي تساعد بشكل كبير جدًا في تصدر نتائجك للصفحات األولى

المحتوى الحصري

Social signals

المحتوى اإلبداعي

من خالل متخصصي اللغة العربية واإلنجليزية في مجال التسويق اإللكتروني نقوم بتوفير 

 خدمة كتابة المحتوى اإلبداعي التسويقي إلستهداف العمالء وتشمل الخدمة 

كتابة محتوى إبداعي لمنصات التواصل االجتماعي والمواقع اإللكترونية

تجهيز محتوى تعريفي بالجهات

كتابة مقاالت وتدونيات وعبارات تسويقية للجهات

Company Pro�le

نعتمد دائما وأبدا على الُمحتوى  الحصري والمناسب للمجال الخاص مع تنوع المحتوى بما يخدم

موقعك للتفوق على المنافسين وتوفير ما ال يوجد لديهم  في موقعك الجديد أو الموقع الحالي

صناعة المحتوى



الهوية
بناء الهوية البصرية والتصميم االحترافي

التصاميم

نضع خبراتنا في مختلف المجاالت إلخراج تصاميم احترافية وإبداعية تعكس قيمة نشاطك التجاري

بالطبع تريد لنشاطك الظهور بالصورة المثالية وجذب العمالء للعمل معك.

بروب تقدم لك عمل إبداعي متكامل مصمم خصيصًا ليناسب نشاطك، ويجلب لك المزيد من 

العمالء المحتملين

01

02

03

04

تصميم الشعار والهوية

تصميم المطبوعات وقوالب اإلعالم االجتماعي

تجهيز دليل الهوية البصرية

تصميم الموشن جرافيك

05

06

07

تصميم اإلنفوجرافيك

تصميم البوسترات التسوقية

التصوير الفوتوجرافي



ادواتنا

كشريك رقمي يستمتع 
بتقديم األفضل ِلُعمالِئه، 

فإن االهتمام بكل 
جوانب عملكم والسعي 

نحو خلق صورة رقمية 
إيجابية هو نهجنا الدائم 

إلبراز عالمتكم التجارية 
في هذا العصر المتطور 

باستمرار بالصورة التي 
تستحقها

نعمل على تلبيه 

إحتياجاتكم بما 

يتناسب مع رغبتكم 

وصوًال لخدمة عالية 

الجودة وبسعر 

مناسب

تحسين استجابة العمالء 
وتعزيز سبل التواصل 

الفعال مع كل ما 
تقدمه عالماتكم 

التجارية من قيم في 
السوق، حيث ستمثل 

بروب العنصر الفارق في 
نجاحكم الرقمي

الرسالةالهدفالرؤية

نقدم لكم خدماتنا على أيدي نخبة من خبراء التسويق الرقمي

من خالل استخدام أحدث الطرق والتقنيات



Rate Us.

,
للتسويق الرقمي

الصدق والنزاهة:

في إطار سعينا الدائم لتحقيق رضا عمالءنا، نقوم بتوضيح ومناقشة

 كافة األمور المرتبطة بتطوير النشاط بكل صدق وموضوعية

 ألننا نستهدف عالقة طويلة ومثمرة

التطوير المستمر :

كلما اقتربت المسافة بيننا وبين العميل،

زادت درجة تفهمنا لمتطلباته ومعها القيمة التي نقدمها له

 وما تشملها من خدمات وخبرات 

المرونة:

ال نكل أو نّمل من تغيير الخطط واالستهدافات بما يتوافق

 مع مصلحة العميل ألن هدفنا واضح! تحقيق أفضل النتائج

قيمنا



CONTACT USCONTACT USinfo@prop-digital.com

Propdigitals

+966 541 144 077

+966 580 133 192



عمالءنا



للتسويق الرقمي


