
مبـــادرة

إبدأ االنطالق



مبـــادرة

هي وقودك لــتحسيـن عملية
التسويق للجهات الغير ربحية

يتــم تقييم وضع الجمعيـة من خـــالل إرســـال 
استبيان تحليلي لمعرفة الوضع الحالي للجمعية 
ومن خالله يتم تحديد النتائج لتحسين العمليـة 
التسويقية ووضع الخطة التطويرية التي توضح 
معــــالم الــــطريق قبـــــل البــدء بالـــعمــــــل . 



اهداف مبادرة وقود 

إعداد خطط تسويقية 

إعداد فيديوهات أنميشن 

تصاميم مبادرات 

إعداد حملة تسويقية

تصميم دليل برامج 

تصميم المتجر اإللكتروني

٥

٦



مبـــادرة
نعمل على معالجة

وبناء األفكار التسويقية

تخطيط معالم  االستهداف

التسويقي للمشاريع

تصميم نماذج الحملة
التسويقية 

تصميم وبرمجة
المتاجر اإللكترونية

التسويق الرقمي 

تدريب المركز اإلعالمي

التنفيذ للحمالت التسويقية إخراج المنتج التسويقي

خدمـــــات وقـود



إبدأ االنطالق
اوًال

الخطة التسويقية

هي خارطة الطريق التي يتم وضعها لتحديد توجهات 
الجهة ( الجمعية ) في تحقيق مستهدفها المالي

للسنة 
عن طريق تحليل وضع الجمعية 

وتحديد االحتياجات والعمليات الرئيسية والفرعية 
واألنظمة التي يتم عليها للخطة التسويقية

  نمــــاذج من أعمالنــا



ثانيًا
إعداد فيديوهات أنميشن

حيث يتم إعداد الفيديوهات بعدة مراحل لرسم فكرة كاملة

أوًال : إعداد السيناريو

ثانيًا: اختيار األصوات المؤثرات الصوتية

ثالثًا: تسجيل الصوت

رابعًا:بعد االنتهاء من تسجيل األصوات يقوم المصمم برسم الشخصيات 
حسب كل صوت ثم يقوم بتركيب األصوات على الرسوم.

خامًسا: التحريك

  نمــــاذج من أعمالنــا

لالطالع انقر هنـا



تالثــًا
  نمــــاذج من أعمالنــاتصاميم مبادرات

تصميم المبادرات تتم من خالل تحليل المحتوي 
ورسم فكرة كاملة عن المشروع واخراج المبادرة 

بصورة تعبر عنه



رابعـًا
  نمــــاذج من أعمالنــاإعداد حملة تسويقية

يتم إعداد وتصميم وجدولة حملة تسويقية لمدة 
شهر كامل بإجمالي ٦٢ تصميم لعدد خمسة مشاريع 

أو برامج الجمعية



خامسًا
تصميم دليل برامج

عبارة عن دليل لبرامج الجمعية والمشاريع التي سوف 
تنفذها خالل العام حيث يتم تحديد تكلفة البرنامج 

والعدد المستهدف باالضافة إلى وصف مختصر لكل 
مشروع بصورة واضحة

  نمــــاذج من أعمالنــا



سادسـًا
تصميم المتجر اإللكتروني

نعد لكم المتجر اإللكتروني ونصمم لكم واجهة 
المتجر

متجر دعوة الخبيب

 لالطالع انقر هنا

جمعية البر الخيرية بعنيزة خير
 تصميم واجهة متجر

 لالطالع انقر هنا

 متجر سكني مكة التنموي

 لالطالع انقر هنا

  نمــــاذج من أعمالنــا



سابعـًا
الترويج عبر شبكات التواصل االجتماعي من خالل باقات

اسم الحملة كمية الظهورالبند ظهور اإلعالن

١

حملة على Google (شبكة 
البحث)

حملة على Google (الشبكة 
اإلعالنية والويب للهواتف الذكية

يظهر اإلعالن عند البحث بالكلمات المفتاحية 
حيث يظهر اإلعالن كبنرات نصية

ظهر اإلعالن عند البحث بالكلمات المفتاحية او عند 
الدخول الى المواقع والمنتديات والمدونات حيث 

يظهر االعالن كبنرات نصية وصورية

٢٠٠,٠٠٠ ظهور 
مائتان الف 

ظهور

يظهر اإلعالن على عند الدخول الى موقع تويتر حملة على تويتر ٢
حيث يظهر اإلعالن كبنرات صورية 

٧٠,٠٠٠ ظهور 
سبعون ألف 

ظهور

حملة على االنستغرام٣

يظهر اإلعالن عند الدخول الى حساب االنستقرام حيث 
يظهر اإلعالن كبنرات صورية في حسابات المشتركين 

والتايم الين ويكون بترويج البروشورات والبنرات 
مباشرة حتى ١٠ بروشور 

١٠٠,٠٠٠ ظهور 
مائة ألف ظهور

حملة على الفيسبوك٤
يظهر اإلعالن عند الدخول الى حساب الفيسبوك 

واالنستقرام حيث يظهر اإلعالن كبنرات صورية في 
حسابات المشتركين والتايم الين ويكون بترويج 

البروشورات والحساب

٥٠٠,٠٠٠ ظهور 
(نصف مليون 

ظهور)

حملة على سناب شات٥
يظهر اإلعالن عند الدخول الى حساب السناب  حيث 
يظهر اإلعالن كبنرات صورية وفيديو  في حسابات 

المشتركين والتايم الين شامل الفيديو

١٠٠,٠٠٠ ظهور 
(مائة ألف 

ظهور )

الباقة الذهبية



اسم الحملة كمية الظهورالبند ظهور اإلعالن

١

حملة على Google (شبكة 
البحث)

حملة على Google (الشبكة 
اإلعالنية والويب للهواتف الذكية

يظهر اإلعالن عند البحث بالكلمات المفتاحية 
حيث يظهر اإلعالن كبنرات نصية

يظهر اإلعالن عند البحث بالكلمات المفتاحية او عند 
الدخول الى المواقع والمنتديات والمدونات حيث 

يظهر االعالن كبنرات نصية وصورية

 ١,٠٠٠,٠٠٠
ظهور 

مليون ظهور

يظهر اإلعالن على عند الدخول الى موقع تويتر حملة على تويتر ٢
حيث يظهر اإلعالن كبنرات صورية

٥٠٠,٠٠٠ ظهور 
نصف مليون  

ظهور

حملة على االنستغرام٣

يظهر اإلعالن عند الدخول الى حسابات االنستقرام حيث 
يظهر اإلعالن كبنرات صورية في حسابات المشتركين 
والتايم الين ويكون بترويج العروض والبنرات حتى ١٥ 

بوست أو عرض مباشر 

٢٠٠,٠٠٠ ظهور 
مائتين ألف 

ظهور

حمالت الفيديو على اليوتيوب٤
ظهور الفيديو الدعائي ضمن البث المباشر فوق فيديوهات 

األخرين في المنطقة المستهدفة للعمالء المستهدفين 
وكذلك / ضمن العرض في االنتظار ايضا ضمن نتائج البحث 

بالكلمات الرئيسية في اليوتيوب

١٠٠,٠٠٠ ظهور 
(مائة الف 

ظهور)

حملة على سناب شات ٥
يظهر اإلعالن عند الدخول الى حسابات السناب حيث 
يظهر اإلعالن كبنرات صورية وفيديو في حسابات 

المشتركين والتايم الين شامل الفيديو

١٠٠,٠٠٠ ظهور 
(مائة ألف 

ظهور )

تصميم واخراج فيديو انفوجرافيك تعريفي ودعائي فيديو انفوجرافيك لليوتيوب٦
خاص للجهة مع الصوت والتحريك

المدة ٦٠ ثانية

الباقة الماسية 



اسم الحملة كمية الظهورالبند ظهور اإلعالن

١

حملة على Google (شبكة 
البحث)

حملة على Google (الشبكة 
اإلعالنية والويب للهواتف الذكية

يظهر اإلعالن عند البحث بالكلمات المفتاحية 
حيث يظهر اإلعالن كبنرات نصية

يظهر اإلعالن عند البحث بالكلمات المفتاحية او عند 
الدخول الى المواقع والمنتديات والمدونات حيث 

يظهر االعالن كبنرات نصية وصورية

 ٢,٠٠٠,٠٠٠
ظهور 

٢مليون ظهور 

يظهر اإلعالن على عند الدخول الى موقع تويتر حملة على تويتر ٢
حيث يظهر اإلعالن كبنرات صورية

٥٠٠,٠٠٠ ظهور 
نصف مليون  

ظهور

حملة على االنستغرام٣

يظهر اإلعالن عند الدخول الى حسابات االنستقرام حيث 
يظهر اإلعالن كبنرات صورية في حسابات المشتركين 
والتايم الين ويكون بترويج العروض والبنرات حتى ١٥ 

بوست أو عرض مباشر

٥٠٠,٠٠٠ ظهور 
نصف مليون 

ظهور

حمالت الفيديو على اليوتيوب٤
ظهور الفيديو الدعائي ضمن البث المباشر فوق فيديوهات 

األخرين في المنطقة المستهدفة للعمالء المستهدفين 
وكذلك / ضمن العرض في االنتظار ايضًا ضمن نتائج البحث 

بالكلمات الرئيسية في اليوتيوب

٢٥٠,٠٠٠ ظهور 
(ربع مليون 

ظهور)

حملة على سناب شات ٥
يظهر اإلعالن عند الدخول الى حسابات السناب حيث 
يظهر اإلعالن كبنرات صورية وفيديو في حسابات 

المشتركين والتايم الين شامل الفيديو

٢٥٠,٠٠٠ ظهور 
(ربع مليون 

ظهور )

تصميم واخراج فيديو انفوجرافيك تعريفي ودعائي فيديو انفوجرافيك لليوتيوب٦
خاص للجهة مع الصوت والتحريك

المدة ٦٠ ثانية

vip باقة

مالحظة يمكن تحديد الحساب ونسبة الظهور حسب احتياجك ايضًا



@birthofdream bodsh.comhttp://bod.com.sa

انضــم معنـا
إلى مبــــادرة

وقود هي طاقة
للوصول للهدف


