
BUSINESS



E - Marketing 2 

 : ي
ون  التسويق اإللكتر

ي بمختلف أنواعه يعد من أساسيات 
ون  ة فإن التسويق اإللكير ي السنوات األخير

ي الكبير ف 
وع بعد التطور التقن  نجاح أي مشر

كة الراشد لألعمال  ي مختلف القطاعات عىل بيع خدماتهم او  بالعمل بروح الفريق لنقوم نحن شر
كات ف  مساعدة الشر

ي السوق وذلك عن طريق تقديم خدمات تسويقية عديدة
. منتجاتهم واطالقها ف   

 أبرز خدماتنا: 

. إنشاء وإدارة الحمالت االعالنية .1

  googleو وسائل التواصل االجتماعي  عن طريق،
كة ناجحة خطة تسويقية كاملة حيث أن أهميتها ال تقل عن اهمية المنتج او الخدمة من   وري جدا ان تمتلك أي شر من الض 
ة الكافية إلنشاء حمالت اعالنية ناجحة بهدف كسب الزبائن   ي السوق. يملك فريق العمل المهارة والخير

أجل المنافسة والبقاء ف 
االعالنات  عكس  عىل  مستمرة  يومية  وبصورة  المنتج  أو  الخدمة  اء  عىل شر القادر  الجمهور  استهداف  طريق  عن  والعمالء 
ائه للمنتج او الخدمة.  . وبذلك يستطيع المستهلك مشاهده االعالن بشكل مستمر مما يزيد احتمالية شر   المدفوعة للمشاهير

 

اتإدارة حسابات مواقع التواصل االجتماعي وتصم .2  . يم البوستر

كة    كات   Snapchatو  Instagramو Facebookنقوم بإدارة حسابات التواصل االجتماعي الخاصة بشر ها الكثير من شر وغير

ي    storyو postالتواصل االجتماعي عن طريق اإلعالنات الممولة وتصميم صور 
افية مما يساهم ف  لعرض المحتوى باحير

 . يحة جديدة من المستهلكير  لزيادة المبيعات والمتابعير   استهداف شر

ونية .3 تصميم المواقع اإللكتر

اء، قرار   قبل يرغبها  الذي الخدمة أو  المنتج  عن بالبحث  المستهلك  يقوم  االحصائيات، حسب   تواجدك  المهم من  لذا  الشر

وع كصاحب نت  عىل  مشر ي  موقع  خالل  من  االنير
ون  ونية  مواقع بإنشاء ونقوم جدا.  مهمة تسويقية  خطوة  وتعتير  الكير   الكير

افية كة خاص (domain) رابط  بإنشاء نقوم  كذلك  العميل رغبة حسب  عىل احير .  بالموقع  وربطه بالشر ي
ون   االلكير

 

. التجارية العالمة تصميم .4
وعك التسويق تنوي  كنت   ذا   ي   تحتاج سوف  الجديد, لمشر

كة تجارية عالمة لعمل البداية ف  وع او  للشر   اهم تعتير  و  المشر

ي   خطوة
وعك  ف  كة  تجارية  هوية لخلق  تستخدم حيث  مشر ك التسويق ألغراض استخدامها   و  للشر  أو  منتجاتك  تميير   و  لتميير 

.  من العديد  وسط خدماتك  المنافسير 

 

كة عىل إضافة موقع ال .5     google map. شر
ي يرغب بها عن طريق 

ة من المستهلكير  يبحث عن الخدمة النر يحة كبير تعتير خطوة تسويقية مهمة جدا، حيث ان هناك شر

كة بسهولة.  خرائط جوجل وكذلك ليتمكن المستهلك أو العميل للوصول اىل موقع الشر

 

ات تصميم .6 . البوستر
المصممير    أفضل  مع  التواصل نعمل  وحسابات  اإلعالنية  الحمالت  ي 

ف  الستخدامها  كة  للشر ويجية  الير ات  البوسير إلنشاء 

 . االجتماعي
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E-Marketing: 

After the tremendous technical development in recent years, e-marketing of all kinds 

is one of the basics for the success of any project. We (AL RASHED BUSINESS) help 

companies in various sectors sell their services or products and launch them in the 

market by providing different methods of marketing services.

Our most prominent services:

1. CREATE AND MANAGE ADVERTISING CAMPAIGNS.

Via, social media and google 
Any successful company must have a complete marketing plan, as its importance is no 
less than that of the product or service to compete and stay in the market. The work 
team has sufficient skill and experience to create successful advertising campaigns to 
win customers and customers by targeting the audience who can purchase the service 
or product daily, unlike paid advertisements for celebrities. Thus, the consumer can 
watch the ad continuously, which increases the possibility of buying the product or 
service. 

2. Managing social media accounts and designing posters.

 Managing the company’s social media accounts Facebook, Instagram and Snapchat 
And many other social media’s platforms by sponsoring advertisements and creating 

images, posts, and stories to display content professionally, which contributes to 

targeting a new segment of consumers to increase sales and followers. 

3. Website design

According to statistics, the consumer searches for the product or service he desires 

before making the purchase decision, so you must be on the Internet through a 

website as a business owner. It is a significant marketing step. We create professional 

websites according to the customer’s desire and create a link (domain) of the company 

and link it to the website. 

4. Brand design

If you intend to market your new project, you will initially need to create a brand for the 

company or project. It is considered the essential step in your project. It is used to 

create a commercial identity for the company and use it for marketing purposes to 

distinguish you and your products or services among many competitors. 
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5. Add company website on google map

It is a significant marketing step, as a large segment of consumers are looking for the 

service, they want through Google Maps. The customers can reach the company’s 

website easily. 

6. Poster design

We work with top designers to create corporate promotional posters for advertising 

campaigns and social media accounts. 




