
قسم التصمیم
ھل یمكن أن تنفذ خططك التسویقیة ألعمالك التجاریة دون تصمیم؟!

بالتأكید ال! ألن قسم التصمیم ُیعد ركًنا رئیسًیا ووسیلة فعالة إلقناع جمھورك ضمن خطة التسویق،

فھو ُیمثل الجزء المرئي والمؤثر المباشر على حاسة مھمة من حواس التواصل البشري وھي البصر.

ماذا یمكن أن یضیف التصمیم لمنشأتي أو مشروعي؟

لنتفق أوًال؛ التصمیم بحر واسع من اإلبداع والذي یجب أن یعكس رؤیتك وأھدافك وطموحاتك من
خالل صورة أو فیدیو ُیصمم بشكٍل یثیر انتباه فئتك المستھدفة بدقة؛ بھذا تكون قد وصلت لھدفك بذكاٍء

وبأقل األسعار.

واآلن دعنا ُنخبرك ماذا سیضیف التصمیم ألعمالك عامة:

اشھار عالمتك التجاریة●
أو تصامیم الفیدیو أو الموشنتستطیع اشھار"براندك" من خالل قسم التصمیم الجرافیكي

جرافیك بطابعك الخاص كتصامیم: الھویة البصریة وتصامیم منصات التواصل االجتماعي
ومتجرك اإللكتروني وكافة القنوات واألماكن التي تتواجد فیھا، فكم من شركات شھیرة باتت

ُتعرف من النظرة األولى دون قراءة أسمائھا

زیادة نسبة مبیعاتك●
بعنایة ُیعزز حضورك ویجذبتصمیم جرافیك أو موشن جرافیك ُیعّبر عن خدماتك/منتجاتك

جمھورك ألن طبیعة البشر یلفتھا اإلبداع واالحترافیة؛ وبذلك تكون قّربت فئتك المستھدفة مما
تقدمھ لھا بحنكة محترف.

رفع الثقة بمنتجاتك/خدماتك●
ُتمكنك التصامیم اإلحترافیة لمنشأتك أو مشروعك من أن تلمس قلوب جمھورك وعقولھم

وتكسب والئھم بوسیلة متاحة بین یدیك، فكل ما علیك ھو أن تفھمھم وتعكس ذلك في التصامیم
الخاصة بأعمالك.



اقناع عمالئك●
البد أنك تعلّم أّن الھدف الرئیسي للتسویق ھو اإلقناع! والتصمیم ُیعد أداة رائعة لإلقناع، بل بات
أساسًیا مع التحول الرقمي الباھر؛ لذلك یجب أن تختار بعنایة مصمم مبدع ومحترف؛ لیتمكن

من إبراز ھدفك من التصامیم.

ھل تبحث عن أفضل شركة تصمیم في السعودیة؟

لقد وصلت بالفعل!

شركة …  المتخصصة ببناء العالمات التجاریة والتسویق الرقمي استقطبت مصممین محترفین في قسم
التصمیم الخاص بنا؛ یفھمون وجھتك ویعكسون ھدفك بتصامیمھم اإلبداعیة التي تلیق بأعمالك أًیا كان

مجالھا وتخصصاتھا.

ما نوع التصامیم التي ُتقدمھا شركة… ؟

یمكننا تقدیم تصامیم احترافیة كاآلتي:

صورة1جرافیكصورتصمیم.1
صورة1فوتوشوبصورتصمیم.2
ث15فوتوشوبفیدیوتصمیم.3
ث15جرافیكموشنفیدیوتصمیم.4
تصمیم صفحة بریزنتشن.5

دعنا نخوض رحلة اإلبداع مًعا .. اطلب الخدمة اآلن
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