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1.0
عن الشركـــــــة



نحــن فريـــق مـــن

هنا في عيادة التواصل االجتماعي في المملكة العربية السعودية، نرفع المعايير التي
نعمل بها منذ 2011. حيث نبتكر بإبداع من قلب المواهب. ونؤمن بقّوة تأثير القصص

الملهمة وسردها التي تعزز تواجدك على اإلنترنت ومنصات التواصل االجتماعي،
لتصنع حضورك الخاص واالستثنائي بأسلوب مختلف عن منافسيك في المجال. 

المخططــين المبــدعيــن،
والمؤثـــرين..

عـــن الشـــركة



2.0
خـدماتنـــــــــــا



إدارة حسابات وسائل
 التواصل االجتماعي

من خالل استراتيجيتنا الداخلية المطورة ” POST ”، نحدد بدقة
الجمهور المستهدف، ثم نقوم بتصميم استراتيجية كاملة حول

اهتماماتهم وكيفية الوصول إليهم عبر القنوات المناسبة. 

صناعة  وتطوير
 المحتــــوى 

نقوم بإنشاء "منصات للمحتوى" أي موضوعات أساسية بأهداف
مختلفـــــة. يتمتع فريقنا بخبرة عالية في السوق المحـــلي لذلك
هم دائًما على استعداد لتنفيذ كل ما هو ملفت ورائج ومناسب

للعالمة التجارية لضمان أفضل نتيجة ممكنة.

خـدماتنــــــا



الدعايـــــــة
نحن ننظر لإلعالن كفن، نصنعه لنحقق أهدافنا. نعمل على زيادة
عوائد ميزانية اإلعالنات، من خالل التنفيذ المتقن  لالستراتيجيات

الموضوعة، االستهداف الدقيق، المراقبة اليومية، واستخدام
المحتوى المناسب في الوقت المناسب.

إدارة الردود
التفاعل في المحادثات والمحتوى الموجه للعالمة

التجارية أو القطاع. الرد على االستفسارات أو التعليقات
أو الشكاوى لتحسين معدل االستجابة بشكل مستمر. 

خـدماتنــــــا



الدعايـــــــة
نحن ننظر لإلعالن كفن، نصنعه لنحقق أهدافنا. نعمل على زيادة
عوائد ميزانية اإلعالنات، من خالل التنفيذ المتقن  لالستراتيجيات

الموضوعة، االستهداف الدقيق، المراقبة اليومية، واستخدام
المحتوى المناسب في الوقت المناسب.

إدارة الردود
التفاعل في المحادثات والمحتوى الموجه للعالمة

التجارية أو القطاع. الرد على االستفسارات أو التعليقات
أو الشكاوى لتحسين معدل االستجابة بشكل مستمر. 

خـدماتنــــــا



نحن نبحث ثم نحدد وننشئ الكلمات األساسية للمراقبة. كما 
نشارك ونتفاعل مع االحتماالت والتوقعات والمواضيع التي تهم 

الفئة المستهدفة من خالل االستماع عبر وسائل التواصل 
االجتماعي. 

إدارة المــؤثريـــناالستـمــــــاع
نقوم بالتواصل نيابة عنك مع أهم المؤثرين وخبراء المجال في 
عدة منصات. ندرس محتواهم ومدى تأثيرهم ونقوم بالتعاون 

معهم كجزء ال يتجزأ من استراتيجيتنا. 

خـدماتنــــــا



خـدماتنــــــا

هيكل إدارة األزمات لدينا يضمن توافق كبار صّناع القرار الداخليين 
ويمكنهم من اتخاذ القرارات المناسبة في أقصر فترة زمنية. نقوم 

بتحقيق ذلك من خالل، تحليل عوامل الخطر والسيناريوهات 
المثالية لالستجابة خالل مرحلة إنشاء االستراتيجية. 

اإلنـتــــــــاجإدارة األزمـــــات
نختار أفضل الشركاء المبدعين للتصوير الفوتوغرافي وتصوير 

الفيديو االحترافي، بوجود فريق استراتيجي يعمل على إيجاد 
األفكار المميزة والطرق المثلى لتحقيق األهداف الخاصة 

Á.بعالمتكم التجارية



3.0
إطـــار العمــــل



إطـــار العمــــل

 نحــــن نـصـنــــع

تعتمد على البيانات والتوقعات لنمو مشروعك. االستراتيجيات هي خلطتنا
السرية إلنشاء محتوى إبداعي وتقديمة بإتقان. 

 

استــراتيجــيات وحــمــــالت



نضع أفكارنــا

كيــف نعمــل؟

نحدد الخططنستكشــف
واالستراجيات

نـقّيــــــمنقوم بالتنفيذ

إطـــار العمــــل



 كتابة نبذة عن العالمة التجارية
مراجعة معلومات العالمة التجارية

تحليل رؤية العالمة التجارية
االستماع لما يقال عن العالمة التجارية

التطبيق على القنوات الرقمية
واختيار النهج المناسب.

تقارير دورية

إدارة كل ما يخص العالمة التجارية على
وسائل التواصل االجتماعي والموقع

وتطبيقات الوسائط الرقمية.

نـقّيــــــم

إطـــار العمــــل

نستكشف

نحدد الخطط
واالستراجيات

نضع أفكارنــا

نقوم بالتنفيذ

أفكار الجمهور
أفكار عن مجال الصناعة

أفكار من االستماع للجمهور



الفئة المستهدفة
 مــــــن؟

األهــــداف
 مـــــاذا؟

 االستراتيجية
 كيـــــــف؟

التقـنيـــة
 أيــــن؟

االستراتيجيــة
 والتخطيــط

إطـــار العمــــل



4.0
الـعـمــــــالء



 نحــن نجعل العالمــات التجاريـة تنبـض بالحيــاة

بالسرعة والكفاءة، نقدم المحتوى المناسب في التوقيت المناسب،
بالسياق المالئم لتلبية احتياجات المستهلكين المتغيرة باستمرار. 

 

من خـالل توصيـل العالمـة
التجاريـة بالفئـة المستهـدفة

العمــــــالء



سيــــارات

حكوميــــــةعقـــــار

إعــــــالم

ترفــــــــيهالمسؤولية االجتماعية للشركات

السيــــاحة والضيــافة

شركـــــات مفروشــــات

Transportation

عناية وجمال أطعمة ومشروبات رعـــاية صحية

 سلع استهالكية

العمــــــالء



5.0
آراء العمـــــالء



آراء العمالء

التزامكــم وإبداعكم خالل الثالث األشهر
الماضية استثنائي، لقد استمتعنا كثيًرا

بالعمل معكم جميًعا



آراء العمالء

شكًرا جزيًال لكم جميعًا، ليس فقط لقيامكم بعملكم
بشكل مذهل، ولكن بوضعكم معايير جديدة بعالقة

الوكاالت مع عمالئها كعالقة " عائلة واحدة



أحتـــــاج أن أقول أني معجب بأفكــاركم
تفهمكم، واألساليب المبنية على حقائق

واكتشافات، عمل ممتاز يا شباب

، 

آراء العمالء



Reply

kul00d_m محتواكم جميل
7w

Reply

hassanmaien ياخي تصميماتكم رهيبة
36w

Reply

kul00d_m You guys have been amazing 
in 2019. Very creative. Within the team
and out for clients. Win-Win! 

48w

Reply

jsoel.7

3w

ما شاء الله االعالن مررره حلو عجبني
اعطوا اللي سواه اللي يستحقه جبااار اول

اعالن يجذبني

آراء المجتمع

آراء العمالء



6.0
دراســــة حــالـة 



@WinterAtTantora

 دراســة حــالـة

قّلة الوعي بفعاليات وأنشطة المهرجان.
تواصل وتفاعل ضعيف مع الجماهير والمتابعين

على وسائل التواصل االجتماعي.

التحـديــات



الحــلــول

 دراســة حــالـة

تخصيص فريق لنقل األحداث
الحية مباشرًة من على أرض الواقع. 

نهج شمولي لدمج الجمهور
على وسائل التواصل االجتماعي

بالجمهور على أرض الواقع.

إطالع المتابعين باستمرار على
األخبار، الحفالت، أحوال الطقس،

وإلغاء األنشطة. 

زيادة القاعدة الجماهيرية
للوصول لفئة أكبر من الجماهير

ورفع الوعي.



60K+

173.52M

2K+

50%

إجمــالي زيـادة
عدد المتابعين

إجمالي عدد المنشورات
التي تــم إنشــاءها

زيادة في التفاعلعدد مرات الظهور

 دراســة حــالـة

النتــائـج
60خــالل        يـوم



التنوع بيئة خصبة لقصص النجاح المختلفة وتمكين مختلف القدرات الوطنية 
لنحقق جميًعا بمختلف مواهبنا هدف أسمى. والمملكة العربية السعودية أرض 
التنوع الثقافي والفكري والبيئي الذي يوفر ألبنائها تطبيق مواهبهم المختلفة.

اليــوم الوطني السعــودي هــو اليــوم الـذي يجتمـع فيـه 

الســعوديــون على حــب الوطــن واالحتـفـــال بإنجازاته 

والتعبيــر بفخــرهـم وانتمائهــم بمختلـف الفنــون. فــي هــذا 

اليـوم تظهـر االبداعـات والفنون السعوديـة المختلفة للتعبير 

عن حب الوطن. 

الفرصــــة

 دراســة حــالـة

@AlRabieSocial



ركزنا في حملتنا على فكرة " وحدة الشعب السعودي " برغم اختالف ثقافات 
مناطقهم،  طبقنا فكرتنا عن طريق المحتوى اإلبداعي والتفاعلي الذي أظهر 

االختالفات الثقافية بطريقة إيجابية وجذابة. 

شـارك الربيـع بـدوره فـي احتفـاالت اليــوم الوطنــي بالشراكة 

مع مؤثرين منصات التواصل االجتماعي، مثل "تيك توك" و 

"تويتر"، وأطلق مسابقتين في وسائــل التواصل بمناسبة 

اليوم الوطني وشجع المتابعين على المشاركة، باإلضافة إلى 

إثارة الضجة الرقمية حول المسابقتين في وسائل التواصل 

بالمحتوى والمؤثرين.  

 دراســة حــالـة

الحلـــــول



 دراســة حــالـة

2K+
إجمالي زيادة

عدد المتابعين

عدد مرات الظهــــور
2.79M

تفـــاعل
5K

إجمالي عدد المستخدمين
الذيــن أجـروا االختبــار

605K+

النتـــــــائج



ڤيديــو  عــرض األعمــال

 دراســة حــالـة

انقر للتشغيل

https://thesocialclinic.box.com/s/82k6bbjwc52et45hykfzkqft9c5hd8el


منذ أن بدأ "الربيع" في سنة 1980،
وهو متــواجـد في كل مــدرسة

ومع كل طـــالب. 

الفرصــــة

في المملكة العربيــة السعـــودية تم تعليق جميــع المؤسســـات التعليــمية كجزء
من الجهـــــــود المبــذولـــة للسيــــطرة على فــــايروس كوڤيد 19-، فتغيـــر المشهــد
التعليمي بالكامل وأصبح التعليم عن بعد. خلق هذا الحدث مساحة من األحاديث
بين الطالب على وســــائل التواصـل االجتمـــاعي وأصبحـــوا يشــــاركون أفكـــــارهم

وتخوفاتهم حول الموضوع. 

 دراســة حــالـة

@AlRabieSocial



 دراســة حــالـة

تعاون الربيع مع أحد المعلمين المشهورين
إلطالق حملة تحفيزيـة للطالب على وسـائل

التواصــــل االجتمــــاعي بمنــاسبة دخــــول
امتحانات نهاية الفصل الدراسي. 

الحلـــــول

فسحة  إلى  االجتمــاعي  التواصل  وسائل  على  حساباتها  جميع  الربيع  حولت 
الذين  مع  بالتواصل  فاتتهم  التي  الفسحة  الستعادة  الطالب  ودعت  افتراضية 
والغناء  واللعب  المشـــاركة  من  المتابعين  تمكن  المعاناة.  نفس  يتشاركون 
قبل  من  تحفيزي  بخطاب  الحملة  وانتهت  الجوائز  من  بالعديد  والفوز  والتفـــاعل 

سفير الحملة.



 دراســة حــالـة

9K+
إجمالي زيادة

عدد المتابعين

عدد مرات الظهــــور
14.5M

تفـــاعل
37K+

النتـــــــائج



ڤيديــو  عــرض األعمــال

 دراســة حــالـة

انقر للتشغيل

https://thesocialclinic.box.com/s/8rnlnukbeg9saae4dr9yta5854qjdoql


@KAEC.Saudi

 دراســة حــالـة

انقر للتشغيل

https://thesocialclinic.box.com/s/cv3pkvv2g21wzs8qxatllok2eorabsj2


7.0
ملـف األعمــــال





عــرض األعمــال

انقر للتشغيل

ڤيديــو  عــرض األعمــال

https://thesocialclinic.box.com/s/3qvkoohq0rues6bto1m4rb5iy1rv47y2


عــرض األعمــال

انقر للتشغيل

 ڤيديــو عرض أعمــال اإلنتــاج

https://thesocialclinic.box.com/s/edx4syng3po7ekofr5hi7eo7gjaq1wr6


8.0
لمــاذا نحـــن؟



فياألول
المنطقة

70+
موظف متخصص

في التواصل
قطاع+12االجتماعي

عملنا
معهم

سنوات خبرة في 
عالم التواصل
االجتـمــاعــي 11+

لماذا نحن؟



لماذا نحن؟

50.000.000
 إدارة أكثر من

متــــــابع



نحن فريق من

رواد، مفكـريــــن،
ومبدعيـن متفــانيين.

يحول فريقنـا الطمـوح والمبدع األفكار المجردة إلى واقع ملموس،
ونشرك الجميع في رحلة تحقيق أهدافك. 

لماذا نحن؟



نحن نحب الجميع
ونهتم بالعالقة التي تربطنا بهم. متابعينا، عمالؤنا، وفريقنا المميز

جميعهم جزء من معادلة نجاحك ورحلة تحقيق أهدافك.

لماذا نحن؟



مستعد للنمو؟
دعنــا نتحــــــدث

+966 122 152345
+966 122 152029
+966 126 772997

info@thesocialclinic.com

thesocialclinic.com @thesocialclinic

الهاتف البريد االلكتروني

الموقع االلكتروني instagramاالنستقرام


