
 عــروض باقات التسويق في
منصات التواصل اإلجتماعــي
Marketing packages on 
social media platforms



 عرض باقة ريادي الشهرية تشمل :  

التسويق من خالل البريد خالل الشهر
 يــتــم ارســال 5000 رســالة بــريديه 

 اعــــالنـــات الــفـيــس بـوك 
 الظهور خالل الشهر 100 الف

 ادارة حسابات مواقع
التواصل االجتماعــي

 اعالنات سناب شات الرسمــــي
 الظهور خالل الشهر 100 الف

اعالنات األنستقرام الظهور 
 خــــالل الـــشــهــر 100 الف 

 ارسال رسائل نصية خالل 
الشـــهــر 1000 رسـالـة

التصاميم 

 كتابة محتوى 

تسويق من خالل الواتساب 
خـــالل الشهر 1000 رسالة 

 رفع محركات 
البحث للمتجر

 اعالنات قوقل

ريال شهرياً
4,900



التسويق من خالل البريد خالل الشهر
 يــتــم ارســال 10,000 رســالة بــريديه 

 اعــــالنـــات الــفـيــس بـوك 
 الظهور خالل الشهر 250 الف

 ادارة حسابات مواقع
التواصل االجتماعــي

 اعالنات سناب شات الرسمــــي
 الظهور خالل الشهر 250 الف

اعالنات األنستقرام الظهور 
 خــــالل الـــشــهــر 250 الف 

 ارسال رسائل نصية خالل 
الشـــهــر 5000 رسـالـة

التصاميم 

 كتابة محتوى 

تسويق من خالل الواتساب 
خـــالل الشهر 5000 رسالة 

 رفع محركات 
البحث للمتجر

اعـــالنـات قـوقـل الـظـهـور
خالل الشهر 500 الف ظهور

ريال شهرياً
8,800

عرض باقة محترف الشهرية تشمل :  



التسويق من خالل البريد خالل الشهر
 يــتــم ارســال 10,000 رســالة بــريديه 

التصاميم 

 كتابة محتوى 

تسويق من خالل الواتساب 
خـــالل الشهر 10,000 رسالة 

 رفع محركات 
البحث للمتجر

اعـــالنـات قـوقـل الـظـهـور
خالل الشهر 100 الف ظهور

 اعــــالنـــات الــفـيــس بـوك 
 الظهور خالل الشهر 500 الف

 ادارة حسابات مواقع
التواصل االجتماعــي

 اعالنات سناب شات الرسمــــي
 الظهور خالل الشهر 500 الف

اعالنات األنستقرام الظهور 
 خــــالل الـــشــهــر 500 الف 

 ارسال رسائل نصية خالل 
الشـــهــر 10,000رسـالـة

اعالنات اليوتيوب الظهور خالل
الشــــهــر 50 الـــف ظــهـــور

 مليون ظهور في قوقل

ريال شهرياً
12,900

عرض باقة بزنس الشهرية تشمل :  



ريال شهرياً
35,700

عرض باقة بزنس بلس الشهرية تشمل :  

التسويق من خالل البريد خالل الشهر
 يــتــم ارســال  50000 رســالة بــريديه 

 اعــــالنـــات الــفـيــس بـوك 
 الظـــهور خالل الشهر 5000

 ادارة حسابات مواقع
التواصل االجتماعــي

 اعالنات سناب شات الرسمــــي
 الظهور خالل الشهر 750 الف

اعالنات األنستقرام الظهور 
 خــــالل الشـهــر 7000 الف 

 ارسـال رسـائل نصية خالل 
الشـــهــر 50000 رسـالـة

التصاميم 

 كتابة محتوى 

تسويق من خالل الواتساب 
خـــالل الشهر 50000 رسالة 

 رفع محركات البحث 

 الظهور في قوقل 10000 ظهور

اعالنات اليوتيوب الظهور خالل
الشــــهــر 100 الـــف ظــهـــور




