
ال تتوقع! 
ألننا سنفوق

توقعاتك!
من نحن؟

من  واإلعالن"  للدعاية  الرواد  "إنجاز  انطلقت  الكلمة،  وتأثير  الصورة  بقوة  ا  مَنّ إيماًنا 

التجارية،  العالمات  بناء  العربية السعودية لتكون وكالة شاملة ورائدة في  المملكة 

إنشاء  اإلعالنية،  الحمالت  وإدارة  إطالق  الهاتف،  وتطبيقات  الويب  مواقع  تصميم 

وتطوير المتاجر اإللكترونية، وإنتاج الفيديو وغيرها من خدمات الميديا. 

إلى  والحقائق  المعلومات  وتحويل  البصري  اإلبهار  صناعة  بين  الرواد"  "إنجاز  تمزج 

أحدث  باستخدام  المستهدف  جمهورك  انتباه  خطف  على  قادر  جذاب  محتوى 

الوسائل التكنولوجيا بهدف تقديم حلول رقمية فعالة ومبتكرة لعمالئنا. 

فلسفتنا

إنجاز الرواد .. كل ما تحتاجه لتعزيز عالمتك التجارية

إنطالًقا من إيماننا الكامل بأن "هناك قصة وراء كل عالمة تجارية" فإن "إنجاز الرواد" ال 
تقوم بتسويق عالمتك التجارية فحسب بل تنسج منها قصة ممتعة ورسالة فعالة 
حتى تتحول العالمة التجارية من مجرد "براند" إلى جزء أساسي في حياة الجمهور 

المستهدف. 



الصندوق"  خارج  و"التفكير  اختيار،  ال  ضرورة  هنا  االبتكار 
إلى  لالنضمام  أساسي  شرط  بل  تفضيلية  ميزة  ليس 
أفضل  توظيف  على  الرواد"  "إنجاز  تحرص  لذا  فريقنا، 
والتصميم  التقنية  مجاالت  في  والخبرات  المواهب 
تقديم  أجل  من  الفيديو  وصناعة  المحتوى  وكتابة 
وأحدث  جودة  بأفضل  وتسويقية  إعالمية  خدمات 

تكنولوجيا.

إنجاز الرواد ..
سفير عالمتك

 التجارية

فريقنا



إنجاز الرواد..
اختيارك األمثل

لتسويق أعمالك

            قيم نؤمن بها
• االبتكار والعمل الجماعي   

• رضا العمالء   
• الجودة والعناية بالتفاصيل  

• التميز والمبادرة  



• نضم أمهر المواهب التقنية واإلبداعية لتنفيذ أهدافك التجارية بشكل يفوق توقعاتك. 
• نعرف بدقة كيف نصل لجمهورك المستهدف استناًدا إلى حقائق ومعلومات من أبحاثنا التسويقية. 

• نقدم خدمات شاملة بأسعار تنافسية تراعي احتياجاتك وميزانيتك في ذات الوقت. 

إنجاز الرواد .. 
بوابتك الذكية
إلــى عــالــــــم

التسويق واإلعالن

لمــاذا نــحـــــن؟
ألننــا ببســـاطة:



 

ألن التخطيط هو أساس النجاح، يعمل فريق "إنجاز الرواد" على وضع استراتيجية كاملة لتعزيز التواجد

الرقمي لعمالئنا، بداية من فهم المنتج والجمهور المستهدف ودراسة السوق والمنافسين وصوًال إلى

ابتكار استراتيجية كاملة يمكن تقديمها في شكل محتوى ممتع ومبهر بصرًيا. 

• االستراتيجية • بناء العالمات التجارية
مهمتنا ببساطة هي غزل الكلمة بالصورة لخلق هوية كاملة لعالمتك التجارية وترك انطباع ال ينسى في 

ذاكرة جمهورك المستهدف، وإن شئت فقل إننا "جيش من صناع الهوية التجارية". 



متحركة  ورسوم  ومونتاج  تصوير  من  الفيديو  صناعة  عالم  في  التقنيات  أحدث  الرواد"  "إنجاز  تطبق 

وموسيقى وكتابة محتوى وغيرها من عناصر إنتاج الفيديو من أجل بناء جسر من الثقة بينك وبين جمهورك 

المستهدف. 



• التسويق الرقمي

في عالم أصبح بإمكانك فيه الحصول على كل ما تحتاجه بـ "نقرة زر"، تواكب "إنجاز الرواد" أحدث وسائل 

التسويق لتقديم أفضل الحلول الرقمية التي من شأنها تعزيز التواجد الرقمي للعميل والوصول إلى الجمهور 

المستهدف أينما كان، وتشمل هذه الخدمات: 

• إنشاء وتطوير المتاجر اإللكترونية

• إعالنات غوغل 

• إدارة مواقع التواصل االجتماعي

• تصميم وتطوير مواقع الويب وتطبيقات الهاتف 

• إدارة الحمالت اإلعالنية الرقمية

• تحسين محركات البحث 

• انشاء المتاجر اإلكترونية

انشاء متاجر احترافية واضافه افضل 
الخصائص التجارية من ربط بشركات 
الشحن والدفع االلكتروني الترويج 

والربط مع صفحات التواصل 
االجتماعي واكثر.



تصميم المواقع وصفحات الهبوط 
المتوافقة مع كل االجهزة ومحركات 

البحث , وصياغتها بنمط سلوك 
المستخدم لتحقيق أعلى نسب تحويل.

احرص  اهمية  االكثر  تعتبر  االن  الجوال  تطبيقات 

علتصميم وبرمجة تطبيق جوال مميز حيث ان اكثر 

العالم  في  االنترنت  مستخدمين  نصف  من 

فتواجد  الجواله  الهواتف  تطبيقات  يستخدمون 

تطبيق متجرك على هواتف المستخدمين سواء 

تطبيق اندرويد او تطبيق ايفون يجعل لك الفرصه 

ضمان  وايضا  لمتجرك  جديد  سوق  فتح  من  االكبر 

وجود زائر دائم لموقعك.

• تصميم المواقع

• تصميم وبرمجة تطبيقات الجوال



• التـــــــصويــر

١- تصوير منتجات
٢- معالجة الصور
٣- تصوير الفيديو

٤- تصوير درون
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إنجاز الرواد ..
إبهار بصري بال حدود

إنجاز الرواد ..
رواد الدعاية واإلعالن في المملكة



عمالؤنا

� � � � � � � � �ROYAL CORNER



رواد طباعة الســـــــــبوت يو في


