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تأسست شركة الجارحى للدعاية و االعالن عام 2003 من قبل
أحمد الجارحى بناًء على إيماننا باالبتكار كمفتاح رئيسى للنجاح .

شركة الجارحى
هى شركة دعاية و اعالن مستقلة ومتكاملة تركز على العميل .

وكالة تقديم األفكار واالستشارات التسويقية واإلبداعية
والحلول والتصاميم للعمالء والعالمات التجارية الخاصه

بهم للمضي قدما فى السوق التنافسية.

نوجه عمالئنا نحو التصميم الفعال و أفضل االستراتيجيات
لتحقيق أفضل األهداف التسويقية و الترويج العمالهم. 

شركة الجارحى للدعاية و االعالن
نبذه عن



مهمتنا

رؤيتنا

مهمتنا هي نجاح عمالئنا. من خالل التخطيط والتنفيذ الفعال.
إيجاد حلول االتصاالت التسويقية التي تستخدم معرفتنا وخبرتنا االبداعية.

والبحث المستمر للوصول بكفاءة إلى الجمهور المستهدف
مع الحفاظ على عالقات مزدهرة مع عمالئنا نتيجة وجود

موظفين موهوبين ومخلصين .

مهمتنــا .

تتمثل رؤيتنا في أن نكون الشركة األكثر احترافية لخدمة العمالء
و تحقيق تطلعاتهم من خالل مواهب موظفينا االستثنائية .

رؤيتنــا .



هو أن نكون الشريك المفضل لعمالئنا في مجال
 الدعايه و االعالن .

هدفنــا .

تقديم تجربة متكاملة للعميل لتحقيق أقصى استفادة من خدماتنا
تقديم التفكير النقدي و اإلبداعى و التكلفه الفعلية لكل عميل

من خالل فريق محترف يقدم حلول تسويقية ، أفكار إبداعية
وعالقات إعالمية قوية .

فلسفتنـا. 



مفاهيم إبداعية مخصصة الحتياجات العميل عبر
أفكار مختلفة

إنشاء محتوى إبداعى
تطوير تصاميم إحترافية
التوجيه الفنى المحترف

اإلبـــداع .



WHAT
WE
PRESENT

?

بناء هوية بصرية

خدمات تصميم المواقع
و التطبيقات

هدايا ترويجية للشركات

التسويق الرقمى
إنشاء و إدارة منصات التواصل االجتماعى

خطط و حلول مبتكرة لحمالت التسويق
تحليل الوضع الحالي لـلشركة

تصميم حمالت ممولة احترافية

إنشاء و إدارة منصات التواصل االجتماعى
خطط و حلول مبتكرة لحمالت التسويق

تحليل الوضع الحالي لـلشركة
تصميم حمالت ممولة احترافية

شركة الجارحى للدعاية و االعالن
خدمـات

طباعة هوية بصرية كاملة
كتالوج - بروشور - فالير
فولدر - كروت شخصيه

افكار مبتكره للهدايا الترويجيه
تصميمات احترافية



WHAT
WE
PRESENT

?

رسائل البريد و الواتس اب
SMS و

تصميم الموشن جرافيكخدمات التصوير و المونتاج

خدمات تحسين محرك
 SEO  البحث

إنشاء و إدارة منصات التواصل االجتماعى
خطط و حلول مبتكرة لحمالت التسويق

تحليل الوضع الحالي لـلشركة
تصميم حمالت ممولة احترافية

إنشاء و إدارة منصات التواصل االجتماعى
خطط و حلول مبتكرة لحمالت التسويق

تحليل الوضع الحالي لـلشركة
تصميم حمالت ممولة احترافية

SE

شركة الجارحى للدعاية و االعالن
خدمـات

طباعة هوية بصرية كاملة
كتالوج - بروشور - فالير
فولدر - كروت شخصيه

افكار مبتكره للهدايا الترويجيه
تصميمات احترافية



غّيرت وسائل التواصل االجتماعي كيفية تواصل المؤسسات و الشركات مع عمالئها إلى األبد. سواء كانت
B2C أو B2B وسائل التواصل االجتماعي هي وسيلة قوية لبناء الوعي بالعالمة التجارية ، وبناء

، صورة إيجابية . يستخدم أكثر من مليار شخص وسائل التواصل االجتماعي كل يوم
 Facebook و Instagram و Twitter و LinkedIn و Snapchat و منصات مثل

و منصات إعالنية يمكن أن تساعدك على زيادة جمهورك

نحن متخصصون في وضع استراتيجية حمالت التسويق الرقمى التي تركز على بناء وحماية إيجابية
صورة العالمة التجارية وخلق الوالء بين العمالء ، وجذب عمالء محتملين جدد لنشاطك التجاري .

تشمل خدمات وسائل التواصل االجتماعي :

تقييم الوضع الحالى لمنصات التواصل اإلجتماعى الخاصة بالمؤسسة
وضع استاتيجية مبتكرة للتسويق الرقمى

تقديم حلول و تصميمات مبتكرة و محتوى محترف .

يتضمن منهجنا فهم الشركات و المؤسسات الدور الحقيقى التى تلعبه و سائل التواصل االجتماعى
لتسويق المنتجات و الخدمات من خالل فريق محترف يعمل بال كلل و ال ملل لتحسين عائد استثمارك

 عن طريق وسائل التواصل االجتماعى

التسويق الرقمى .



الترويج للمنتجات والخدمات باستخدام قنوات التواصل االجتماعي للوصول إلى
المستهلكين في الوقت المناسب وبطريقة احترافية وفعالة من حيث التكلفة
يستفيد المعلن من مجاالت التسويق التجاري مثل التسويق المباشر من خالل

توفير نفس طريقة التواصل مع الجمهور ولكن بشكل رقمى حديث
يتم التواصل مع المستهلكين عبر اإلنترنت والرسائل النصية للجوال

و اإلعالنات الممولة .

التسويق الرقمى .
ما هو التسويق الرقمى؟

تسويق عبر المواقع
إعالنات الدفع بالنقرة

التسويق عبر البريد اإللكتروني
تسويق عن طريق الفيديو

التسويق عبر محرك البحث االمثل
تسويق المحتوى

تسويق وسائل االعالم االجتماعية
التسويق عبر الهاتف المحمول

قنوات التسويق عبر االنترنت

التسويق عبر رسائل التليفون المحمول
التسويق عن طريق المطبوعات

قنوات التسويق التقليدية



التسويق الرقمى .

*البحث على شبكة اإلتصاالت اإلعالنية 
*شبكة البحث فقط

*(GDN) الشبكة اإلعالنية فقط
*فيديو (يوتيوب) * حملة تطبيقات

نــوع الحملــة

نظام اعالنات جوجل لديه نظام استهداف متطور يساعدك على عرض
إعالناتك لألشخاص المناسبون ، فى المكان المناسب ، في الوقت

المناسب. مع استخدام الكلمات الرئيسية ، و موقع العميل
.الديموغرافيات والمزيد الستهداف حملتك

إعالنات جوجل



شركة الجارحى للدعاية و االعالن
عمالء



عمالء الجارحى ميديا .



عمالء الجارحى ميديا .



عمالء الجارحى ميديا .



THANK
YOU.


