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من
نحن 

من الضروري أن تواكب الشركات والمؤسسات
وأصحــــاب المشـــــــاريع كافــــة التطـــورات فـــــي مجــــــال
التســــويـــــق ، وأن يظلـــــوا علـــى درايــــــــــة باحتيـــــــاجــات
الكيان المتجــــدد ، وذلــــك لجـــــذب العمــــالء وتقديــــم
أفضــــــل الخدمــــات لهـــــم دون التقصيـــــر فــــي أي مـــــن

قطاعات الكيان.

١



وألن المؤسسات ال تملك الخبرة أو الوقت الكافي لتسويق
خدماتهــا أو منتجاتهــا ، فقد بدأنــــا بكــل خبراتنـــا ودراساتنـــا التي
نطبقهــــا على حلولنــــا التقنية لتحقيق األربــاح والنمو لعملك من

خالل التسويق بما يتماشى مع ميزانيتك.

انطلقت شركة ديم مطلع عام ٢٠٢٠ آخذة بعين االعتبار ايجاد
الحلــــول التسويقيــــة لجميــــع مجــــــاالت المشـــــاريع والمنشئـات
وإيصــــال أصواتهــــم لعمالئهــــم المستهــدفين، نمتلك فريـق ذو

خبرة واسعة وكافية لسد ثغرات مشروعك.

٢



أصبح العالم رقميا ونحن معه فريق ديم من التقنيين والمصممين والمفكرين
ومنشئي المحتوى قادر على أن يجعل مشروعك يأخذ الخطوة التالية

#الرقمنة هي لغتنا األم
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التمـــاشـــي والتضـــامـن مـــع رؤيــــــة
المملكة العربيـــة السعودية ٢٠٣٠
والمساهمة فـــي تحقيق أهدافنـــا
مــــــن خــــــــــالل تحــــقيـــق التـــكـــــــامــل
المهنــــي علـــــى جميــــــع مستويــــات
تطويـــر األعمال. فرصـــة ماسيـــة
لخلــــق المــــزيــــــد مـــــــن الفـــــــرص
وتحقيــق إنجـــــــاز أســــرع وتطويـــــر
مستمـــر يضيـــــف قيمـــــة إضــــــافية

للمؤسسات واألفراد.

الـرؤيــة&
الرسالة

تتمحور رسالتنا حول المساهمة
فـــــي خلـــــق بيئــــــة متوازنــــــة لتطويـر
األعمــــــــال في الســوق السعودي ،
حيث يتم تسهيــــــل ربـــــط األفــــــراد
بالجهـــــــات المعنيــــة الـــتــي يتـــــــم
تقــــــديمــــهـــــــــا بطريقـــــــــة مبتكــــــــــرة
وفعـــــالـــــة ومنتجــــــــة مــــــن خــــــــــــالل

عمليات مرحلية متناغمـــة.
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الخدمات

٥



نحن نؤمن بتحقيق النتائج لك من خالل مجموعة كاملة من خدمات التسويق من
.التخطيط االستراتيجي إلى الحمالت اإلبداعية والتطوير المبتكر

المنصات اإلجتماعيةتحسين محركات البحث الهوية البصرية

مواقع إلكترونيمتاجر إلكترونية التصوير الفوتوغرافيالفيديوهات والمونتاج

دراسات وخطط
تسويقية
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فـــي ديــــم ، نقــــدم مجموعـــــة من الخدمــــات مـــن إدارة المنصـــة
اإلجتماعية إلى استراتيجيات النمو وإنشاء المحتوى ، وكلها
تم إنتاجها لتعزيز العالقة بين عالمتك التجارية والمستهلكين
ورفــــع استجــــــابة المستهلـــــك ، وزيــــادة الوعـــــي بالعـــالمـــة

التجـــــاريـــــة والتحــويــــل إلى موقعك.

إدارة حسابات التواصل اإلجتماعي
كتـــــــــابة المحتوى 
تصميم المحتوى

٧

http://twitter.com/myhouse_sa


عندما تفكر في عالمتك التجارية ، فأنت تريد حًقا التفكير في
تجربة العمالء بأكملها، كل شيء بدًءا من شعارك وموقعك
على الويب وتجاربك في وسائل التواصل االجتماعي والطريقة
التي ترد بها على الهاتف إلى الطريقة التي يتعامل بها
موظفيك مع عمالئك. في ديم نقوم بتحليل السوق بعناية
ومدى ارتباطه بهوية عالمتك التجارية لتطوير الصوت

واالستراتيجية للنجاح في المستقبل.

تصميم الشعار
تصميم ملف الشركة

تصميم المستندات الرسمية
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تشمل خدمات تحسين محركات البحث الفعالة والخبيرة
لدينــــا اإلستـراتيجيــــة والبحـــــث عـــــن الكلمــــــات الرئيسيــــــة
والتحسين في الموقع وخارجه وإنشاء المحتوى وترويج
المحتوى - كل ذلك مع التركيز على توليد عمالء محتملين

مستهدفين للمساعدة في تنمية أعمالك.

ظهور الموقع في نتائج البحث األولية
الحمـــــالت اإلعــــالنية لمحركــات البحث

٩



نحن نقوم بأبحاث السوق الخاصة بك ونضع استراتيجية محددة
لوضع عملك التجــــاري وتقديــــم المشـــورة لك بشــــأن الميزانيـــــة

وتكاليف الفرصة البديلة.

الحمالت
اإلعالنية والترويج

التمركز الجغرافي
للمنافسين

موقع المنشأة
في عالم الرقمنة

SWOT

تحليل 
SWOT المنشأة

تطوير 
SWOT موقف

تموقع المنشأة
في خرائط جوجل

تحليل 5 منافسين
بنفس المجال

معدل عمليات
البحث بجوجل
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نقدم خدمة تصميم مواقع الكترونية قائمة على نجاح
تجربــــة المستخدم متجــاوبة مع جميع تطبيقـــات التصفح
لألجهزة الرقمية ، ذات تصميم جذاب مريح للنظر، سريعة
متوافقة مع متطلبات تحسين محركات البحث، تعمل على

كافة أحجام الشاشات الرقمية بشكل متجاوب

إنشاء موقع الكترونـــي من الصفر
تحسين وتطوير الموقع االكتروني
حـــــل مشـــــاكل الموقع االلكتروني

١١



إن كنت تبحث عن من يدير متجرك اإللكتروني بخبرة عالية
في إدارة المتاجر اإللكترونية سواء على منصة سلة أو زد
او الوردبريس وغيرهـــــا من المنصــــات، فيمكنك االعتمـــــاد
على فريقنــــــا فـــي تحقيق أهــــدافك من التجارة االلكترونية.

10

تجهيز المتجر وتحديث المنتجات بشكل دوري.
اإلشراف على الحمالت التسويقية. 

الحرص على زيادة المبيعات.
 متابعة أداء المتجر والمبيعات.

تجهيز التقارير الشهرية.
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التصوير
الفوتوغرافي

يمكــــن للصـــورة أن تتحــــدث بألـــف كلمــــــة ، ومـــن المهـــــــم
أن تصـــور هـــــذه الكلمــــــات الرســــــالة المقصــــودة بطريقـــة
شــــــــاملة ورائعــــــــة. المحتـــــــــوى الــــــــذي يتضمــــن التصـــوير
الفوتوغرافـــــي والمرئيـــــــات يخلق معــــدل مشــــاركة أعلــــى
بكثير مـع الجماهير، مــن محتــــوى موقـــع الويب الخـاص بك
إلـى منشورات وسائل التواصل االجتماعــــــي الخاصـــــة بك
يمكننـــــا مســــاعدتك في إنشــــاء صور جذابة لمنتجك أو
خدمــــاتك أو أحـــداثــــك ، كمــــــا نقــــدم خــــدمــــــــات لتعديلهــــــا

وتحسينها لخلق لحظة مثالية للصورة.
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إذا كان التصوير الفوتوغرافي يلتقط لحظة ، فإن الفيديو
يلتقط كل شيء حول تلك اللحظة أثناء الحركة. مع
االستخدام المتزايد لمقاطع الفيديو إلنشاء مرئيات
تقدميـــة علــــى مواقـــــــع الويـــب واإلعالنـــــــات والوســـــائط
االجتماعية ، فال عجب أن هذه الخدمة مطلوبة بشدة ،
ولماذا نحن في ديـــم نسعى جاهدين إلنشاء أكثر الصور
المتحركة ديناميكية لجذب جمهورك. نحن ننغمس في
مجال عملك لتحديد اتجاه ومفهوم وقصة مقاطع الفيديو
الخاصة بك ، مما ينتج عنه نتيجة جذابة وتخلق اتصالًا

عاطفًيا مباشرة مع السوق المستهدف.

تصوير
فيديو ومونتاج
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عمالئنا

١٥
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١ - الدكتورة خديجة بخاري

الخدمة:

إدارة حساب االنستغرام

زيارة الحساب

كتابة المحتوى وتصميمه

١٧

https://www.instagram.com/drkbukhari


٢ - اتيليه سارة

الخدمة:

إطالق الحمالت اإلعالنية

تصميم فيديو إعالني

١٨

http://instagram.com/sarah_atelier
http://snapchat.com/add/sara_atelier


٣ - مؤسسة السرعة واألمان
     لحلول األعمال

تصميم الهوية التجارية

إنشاء وتصميم موقع إلكتروني

www.speedansecurity.com

الخدمة:

١٩

http://www.speedansecurity.com/


٤ - مؤسسة وردة الحلويات

تصميم ملف المؤسسة

إنشاء وتصميم موقع إلكتروني
(قيد اإلنشاء)

الخدمة:
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٥ - شركة بلو روز

تصميم الهوية التجارية

إدارة حسابات التواصل االجتماعي

اضفط على التطبيق
إلظهــــار الـــصـــفحــة

الخدمة:

كتابة المحتوى وتصميمه

٢١

http://twitter.com/bluerosejed
http://instagram.com/bluerosejed
http://fb.com/bluerosejed


٦ - شركة ماركتي للعبايات

الخدمة:

تصوير منتجات

markatysa

٢٢

http://instagram.com/bluerosejed
https://www.instagram.com/markatysa/


إدارة متجر إلكتروني

تصوير منتجات

٧ - مؤسسة ماي هاوس
      لألواني المنزلية

الخدمة:

كتابة المحتوى وتصميمه

إطالق الحمالت اإلعالنية
٢٣

http://instagram.com/myhouse_sa
http://www.myhouse4.com/
http://twitter.com/myhouse_sa


٨ - كيان القهوة

تصميم ملف الشركة

الخدمة:

٢٤



٩ - مؤسسة أزيدك ألنظمة
     األمن والسالمة

تصميم ملف الشركة

الخدمة:

إدارة المنصات اإلجتماعية

كتابة المحتوى وتصميمه

إطالق الحمالت اإلعالنية
٢٥

http://instagram.com/azeidk1
https://facebook.com/azeidk11
http://snapchat.com/add/azeidk1
http://twitter.com/azeidk11


زيارة الموقع
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زيارة الموقع

٢٦



العنوان:
جدة -شارع الملك عبدهللا،

إعمار سكوير بوابة المبنى ١، الدور الثالث

البريد اإللكتروني:
info@deemdm.com

رقم التواصل:
+966 55 301 7984

تواصل
معنـــــــــا

deemdmwww.deemdm.com

٢٧

http://facebook.com/deemdmco
http://snapchat.com/add/deemdmco
http://linkedin.com/in/deemdm.com
http://twitter.com/deemdmco
mailto:https://www.google.com/maps/dir/21.5822511,39.206369/Deem+Agency,+EMAAR+Square%7C,+Gate+Building,+3%7CLevel+2,+King+Abdullah+Road,+Jeddah/@21.5490999,39.2254928,13z/data=!3m1!4b1!4m9!4m8!1m1!4e1!1m5!1m1!1s0x15c3db5c54679bd1:0x905894afad75a540!2m2!1d39.201817!2d21.510595
https://instagram.com/deemdmco
mailto:email:info@deemdm.com
tel:+966553017984
http://www.deemdm.com/
http://www.deemdm.com/
http://www.deemdm.com/

