
محتوى الحملة اإلغالنیة لـ مطاعم بیتزا سیتي 
إلھام السعید 
23/8/2022م

اسم الحملة: 

بیتزا سیتي سر السعادة

الھشتاقات:

#الریاض #الریاض_االن #مطاعم_الریاض #كافیھات_الریاض 
pizza# بیتزا_الریاض #افضل_مطاعم_الریاض #بیتزا#

مالحظة ھامة:
ُیضاف الھاشتاق في التصامیم بخط صغیر في اتجاه واحد مثال 

یسار  + اضافتھ لكل البوستات 
+ ضرورة اضافة الھشتاقات المتعلقة بالریاض في نص 

البوست انستقرام تحدیدا

الھشتاق الموحد:

  #بیتزا_سیتي_سر_السعادة 

No.مالحظاتفكرة التصمیمالكابشننص التصمیم

1

عاشق للبیتزا؟؟ 

%15 خصم عند الطلب من موقعنا اإللكتروني 

                      الیفوتك العرض..                      اطلب اآلن                       

#بیتزا_سیتي_سر_السعادة 

%15 خصم خاص لكل عاشق للبیتزا  عند الطلب من موقعنا 

اإللكتروني
كل اللي یخطر على بالك من أصناف البیتزا  اللذیذة تالقیھا  في  

#بیتزا_سیتي
اطلب واتمني وحّنا نلبي 

#بیتزا_سیتي_سر_السعادة 

ُیصمم بطریقة جذابة وخلفھ عددة صور للبیتزا 
بأسمائھا  مع اضافة باركود الموقع  

بیتزا سیتي 
مدینة البیتزا 

الكلمتین ممكن یتحطوا في الباك جراوند 
متفررررقة وبشكل خفیف جدا  أو كـ باترن مثال 

#الریاض #الریاض_االن 
#مطاعم_الریاض 
#كافیھات_الریاض 

#بیتزا_الریاض 
#افضل_مطاعم_الریاض #بیتزا 

pizza#

2

باستا خیال تخطفك من بعید  
جودتھا %100 

ال یفوتك مذاقھا .. اطلبھا الحین 

تبي تعرف سر السعادة في #بیتزا_سیتي؟
اطلب الحین الباستا اللي تفضلھا ورح تخطفك ریحتھا من 

بعید!

الیفوتك مذاقھا!

#بیتزا_سیتي_سر_السعادة 

وضع صور أصناف الباستا
تتحط الباستا بشكل كریتیف أكثر ولیس بالضروره 

االعتماد على الصور الخاص بالمطعم

3

جّرب الحین
 فطائرنا بالحشوة اللي تحبھا 

لذیــــــــــــــــــــذة 
خفیـــــــــــــفة 
وتبسطك

رح تدمنھا!

جیعان وتبي شي خفیف ولذیذ بنفس الوقت؟
جّرب الحین فطائرنا بالحشوة اللي تحبھا 

رح تدمنھا!

أنواع فطائر 
توزیع الكلمات الوصفیة بطریقة بارزة وملفتھ 

وغیر مرتبة 

4

دایت والجوع ما یرحم؟
سلطاتنا تشبعكم وتحافظ على نظامكم الصحي

اطلبوھا اآلن

مسوین دایت والجوع ما یرحم؟
سلطاتنا  كلھا صحة وغذاء ولذاذة 

اطلبوھا الحین  وضمیركم مرتاااااااااااح

#بیتزا_سیتي_سر_السعادة

اصناف السلطات 

5

حلمك تجمع 4 أصناف بیتزا في وحده؟
بیتزا سیتي حققت حلمك مع بیتزا مكس سبیشل 

اطلبھا الحین

لما تحب أكثر من صنف للبیتزا وتبیھا مّره وحده!
ال تخلیھا أمنیة في قلبك و #بیتزا_سیتي ھنا

حققنا حلمك ووفرنا لك مكس سبیشل
اطلبھا الحین واتلذذ بالمذاق الرھیییییییییب 

بیتزا مكس سبشل 

6

تدخل القلب من أول نظرة 

اطلب الحین 
وجبتك كاملة من بیتزا سیتي

تخیل وجبتك الیوم فیھا كل األصناف اللي تحبھا من البیتزا 
والباستا وعلیھا خیاراتك المفضلة من الصوص والجبن!

تـــــأخذك لعالم آخـــــــــــــــــــــر 

اطلب وجبتك الحین مع خصم 15% عند الطلب عبر موقعنا 
اإللكتروني 

وضع أصناف مختلفة من كل نوع صنف مثال 

7

اسعدھم  باألصناف اللي یفضلوھا

 مع خصم %15 
عند الطلب من الموقع اإللكتروني

البفوتك العرض

تبي تعزم خویاك / عائلتك في مدینة البیتزا الرھیبة وتسعدھم 
باألصناف اللي یفضلوھا ؟

#بیتزا_سیتي  تحییك وترحب فیك وبعد تخصم لك 15% عند 
الطلب من الموقع اإللكتروني!

عرض ما یتفوت .. اطلب الحین كل اللي تبیھ!

بوست مجمع فیھ عدة صورة أصناف بیتزا وباستا 
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بیتزا VS باستا 

اختار الحین 
ولك 15% خصم عند الطلب من موقعنا اإللكتروني

وش تفضل بیتزا واال باستا من #بیتزا_سیتي؟
اختار الحین اللي تبیھ ولك خصم 15% عند الطلب من الموقع  

اإللكتروني
مع وضع صور للنوعین 

بیتزا
باستا 
فطائر
برجر
سلطات

كل األصناف والحشوات المفضلة تالقیھا 
في بیتزا سیتي 

مذاق یحكي السر..
اطلب وجبتك الحین 

نستقبل طلباتكم
 من الساعة 12ظھًرا وحتى 2بعد منتصف اللیل

%15 خصم عند الطلب من الموقع اإللكتروني

اطلب الحین كل األصناف اللي تفضلھا أنت وأفراد عائلتك 

نص موشن جرافیك 
(عند عرض األصناف تكون مع صورة ممیزة لكل 

صنف )












