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@meshbakstudio

Meshbak Design Studio
www.meshbak.sa | info@meshbak.sa
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ألـــــــــف مشبك.. ومشبك

للمشبك أكثر من 140 فائدة, واآلن زادت واحدة!

مشبك هو استوديو متخصص، يطّور حلول إبداعية تصـــــــل وتلهم.
بيننا وبين المشبك صلة قرابة، هو مرن ونحن مرنين وهو قوي ونحن أقوياء، ومثلما هو يربط بين 

األشياء، نربط نحن بينك وبين العمالء.

من برا هاهلل هاهلل، ومن داخل اهلل اهلل

ينص الدستور المشبكي على أن #التصميم_إحسان، وإتقان في المظهر والمخبر. لذلك يعمل المشابك 
على تقديم حلول تصميم متكاملة تحمل رسالتك في الشكل والمضمون.

العين بصيــــــرة، واليد قديـــــرة

نؤمن أننا جزء من اإلقتصاد اإلبداعي  في المملكة وأن لنا دور فاعل في المجتمع٫ لذلك نسعى دائمًا 
ألن نمكن من حولنا سواءًا كعمالء٫ شركاء أو فريق عملنا النسائي بالكامل.
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كيف نعمل؟

الخلطة السّرية للمشاريع المشبكية
هي خلطة *********************** ال ُتباع في محاّلت العطارة وال في ُكتب الطبخ. 

هي تماًما كخط إنتاج يتم العمُل عليه في محطات عدة، بأيٍد مشبكية ماهرة تأخذ المشروع 
من لحظة البداية إلى لحظة الكمال.

ـطة  المحـ 
الفهم واالكتشاف,

فـــي هـــذه المرحلة يقـــوم فريـــُق مشـــبك بالبحـــث والتحري 
لتحديـــد احتيـــاج العميـــل ومعرفة كافـــة تفاصيل المشـــروع.

ـطة  المحـ 
التفكير والتخطيط,

حالما نتعرف عليك، يبدأ فريٌق المشابك بالبحث وتحليل المعلومات 
التي جمعناها منك، وذلك للخروج بالفكرة اإلبداعية المشبكية 
العظيمة. وذلك يتطلب ذلك عددًا من الجلسات السرية العصف 
ذهنية والكثير من أكواب القهوة للخروج بحل تصميمي يناسب 

المشروع.

ـطة  المحـ 
البناء والتنفيذ,

بعد أن نخرج بالفكرة اإلبداعية، نبدأ بالعمل على إخراجها للواقع 
المناسبة.  التواصل  ووسائل  المخرجات  على  تطبيقها  من خالل 
أم  تسويقية  أم حملة  تلفزيون  إعالن  المطلوب هو  سواًء كان 

تصميم مطبوع.

ـطة  المحـ 
التواصل واإلخراج

نخطط جيدًا مع العميل للوصول ألفضل استراتيجية تصله بعمالئه 
الوصول  الرسالة واضحة ومضمونة  تكون  ونعمل جاهدين ألن 

لهم.
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مشابــــكنا

خنساء أبو ناجي
المؤسس والمدير التنفيذي

رؤى الحماد
تـسـويـق أخــصائـيـة 

أسماء الجابر
جرافيك مصممة 

رقمية ومنتجة وسائط 

ندى بكار
جرافيك مصممة 

رقمية ورسامة 

لمياء الخثالن
جرافيك  مصممة 

رقمية ومنتجة وسائط 

سجى المزيني
فني مديـــــر 

مـشـابـكنـا الـتـسـويـقـيـة

مـشـابـكنـا المسؤولة

أسيل السيف
رقمي تسويق  أخصائية 

موضي العاصمي
مشاريع مديـــــــر 

لمياء الدريس
تسويقية حمالت  أخصائية 

حصة البراك
جرافيك  مصممة 

رقمية ومنتجة وسائط 

أريج باسم
جرافيك مصممة 

رقمية ورسامة 

في العتيبي
جرافيك مصممة 

شهد المحبوب
إبداعي محررة محتوى 

سمية دين
إبــــــداعي مدير 

مـشـابـكنـا المبدعة

خبيرة محلية ومستشارة في بناء الهوية بخبرة تتجاوز ١٢ عامًا.
حاصلة على شهادة الماجستير في إدارة األعمال من جامعة ليستر بتخصص 

التسويق وبناءالهوية 
.AIPMM مدير هوية معتمد من الجمعية األمريكية للتسويق

أشرفت ونفذت برامج إطالق الهوية لجهات حكومية وغير ربحية
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تخطيط وبناء الحمالت اإلعالنية	 
األفكار اإلبداعية الخاصة باإلعالنات	 
تصميم اإلعالنات عبر وسائل اإلعالن المختلفة	 
تطوير المحتوى والتصميم للحمالت	 
إدارة الحملة مع األطراف الخارجية	 

تطوير استراتيجية التسويق	 
تطوير المحتوى والتصاميم	 
دعم الهوية البصرية	 
تطوير األفكار اإلعالنية والتواصلية	 
تصميم الهوية المكتبية والمطبوعة	 
تصميم تطبيقات الويب والجوال	 
االستشارات اإلبداعية والفنية	 
إدارة حسابات الشبكات اإلجتماعية	 
تحسين التواجد الرقمي على الشبكات	 
تطوير تجربة المستخدم الواقعية / الرقمية	 
تطبيقات الهوية المطبوعة والرقمية	 

مــاذا نقدم ؟
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الشراكة اإلبداعية

الحمالت اإلعالنية والتسويقية
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إيصال فكرة المنتجات أو الخدمات التي يقدمها المستهدفين.	 
عكس صورة احترافية عن المشروع أو الخدمة التي تقدمها.	 
التميز بالمشروع عن المنافسين واكتساب عمالء جدد.	 
ترويج الخدمات واألنشطة والمنتجات التي تقدمها شركتك وتقديمها بأجـمل ما يكـــــــــون.	 

نقاط قوتنا هذه تمكن عمالئنا من تحقيق أهدافهم بحيث تساعدهم على:

فهم الثقافة المحلية
خبرتنا في السوق السعودية تساعدنا على الخروج بحلول تناسب عمالئنا وتتكلم بلسانهم ونفتخر بكوننا 

جزء من اإلقتصاد اإلبداعي في المملكة.

الخــــــ 45 ــــبرة
نحن نعمل مع عمالئنا كشركاء إبداعيين بحيث نفكر دائمًا في الهدف االستراتيجي أواًل.كما أن فريق 

مشبك يمتلك أكثر من ٤٥ سنة من الخبرة التراكمية سواءًا في القطاع الحكومي أو الخاص.

الـ شـ راكـ ة
قوتنا تكمن في كوننا نعمل كمجمع إبداعي بحيث نملك الشراكات مع الجهات التنفيذية المناسبة التي 

تساعد عمالئنا على سرد قصة أكبر وأكثر تأثيرًا. 
هذه الشراكات تؤهلنا لتقديم  خدمة متكاملة لعمالئنا دون أن نشتتهم بالتعامل مع مقدمي خدمات 

مختلفين.

لماذا مشـــبــــــك؟
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الشـــــــراكة اإلبــــــــداعيــــــــة

دعــــم إبــداعي مستــــمر 
من خالل هذا التوجه يعمل مشبك كشــــــريك إبــــــداعي يقدم الدعم الالزم 

للعميل في التسويق واالتـــــصال والتصميم بشكل متكامل. 

يبدأ العمل انطالقًا من بناء استراتيجية التسويق واالتصال الخاصة بالعميل 
ومن ثم تطوير األفكار اإلعالنية وتطبيقها على كافة نقاط االتصال  

المطبوعة والرقمية.

كما يشرف فريق مشبك على تنفيذ األطراف الخارجية ويعمل أيضًا كمستشار 
فني وإبداعي لضمان جودتها.



#360 MARKETING
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SOCIALMEDIA#ليتيل سيزر

إطار العمل
الدعم الفني واالستشارات	 
تطوير التصاميم المطبوعة والرقمية	 
تطوير استراتيجية تطوير المحتوى	 
تصميم المنشورات الخاصة بالحساب	 
إدارة الحساب والمنشورات والردود	 
إدارة المسابقات و الحمالت اإلعالنية	 

تعمل وكالة مشبك اإلعالنية كشريك إبداعي وإعالني مع ليتل 
سيززرز  للمشاريع المطبوعة والرقمية.

Jan 2018 - Jun 2018

زيادة المتابعينالتغريدات

االعجاباتالمتابعين الجدد

عدد المنشوراتزيارات البروفايل

التعليقاتالمنشن

اإلحصائيات

انستغرامتويتـــــر

6127.9k
516.8K147
7.45927.8k
29.42131.2k

جودة اليختلف عليها

MARKETING 360#ليتيل سيزر



#360 MARKETING
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الهيئة السعودية للمقاولين

إطار العمل
تطوير استراتيجية وشخصية الحساب	 
تطوير المحتوى	 
تصميم المنشورات الخاصة بالحساب	 
تصميم اإلنفوجراف التوعوي	 
إدارة الحساب والمنشورات والردود	 

يعمل استوديو مشبك كشريك إعالني مع  الهيئة السعودية 
للمقاولين من خالل تطوير المحتوى والتصميم الخاص بشبكات 
التواصل االجتماعي باإلضافة إلدارة الحساب والردود في عدة 

شبكات اجتماعية.

Nov 2017_Jun 2018

التغريدات

المتابعين الجدد

526
6.955

زيارات البروفايل

المنشن

44.065K
523

مستقبل المقاوالت

اإلحصائيات

تويتـــــر
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#360 MARKETING تورتـــا آند مور

إطار العمل
الدعم الفني واالستشارات	 
تطوير التصاميم المطبوعة والرقمية	 
تطوير استراتيجية وشخصية الحساب	 
تطوير المحتوى وتصميم المنشورات الخاصة بالحساب	 
إدارة الحساب والمنشورات والردود	 
إدارة المسابقات و الحمالت اإلعالنية	 

عمل استوديو مشبك كشريك إعالني مع تورتا آند مور من خالل 
تطوير المحتوى والتصميم الخاص بشبكات التواصل االجتماعي.

May 2018_ Jun 2018

تورتـــا تجمعنا

زيادة المتابعينالتغريدات

االعجاباتالمتابعين الجدد

عدد المنشوراتزيارات البروفايل

التعليقاتالمنشن

2161.2k 
35.9K 179
31430.7k 
1.789 48.2k 

اإلحصائيات

انستغرامتويتـــــر
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#360 MARKETING مكـــاني

إطار العمل
الدعم الفني واالستشارات	 
تطوير التصاميم المطبوعة والرقمية	 
تطوير استراتيجية وشخصية الحساب	 
تأسيس الحسابات	 
تطوير المحتوى وتصميم المنشورات	 
إدارة الحساب والمنشورات والردود	 

يعمل استوديو مشبك كشريك إعالني مع  سلسلة مطاعم 
مكاني من خالل تطوير المحتوى والتصميم الخاص بشبكات 

التواصل االجتماعي.

مكاني هو عنواني

May 2018_ Jun 2018

زيادة المتابعينالتغريدات

االعجاباتالمتابعين الجدد

عدد المنشوراتزيارات البروفايل

التعليقاتالمنشن

11073
78.7K50
697333
25017

اإلحصائيات

انستغرامتويتـــــر
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برغرايـــززر

إطار العمل
الدعم المتواصل في تطوير الهوية	 
تطوير تجربة المستخدم في الفروع / الرقمية	 
تطوير المحتوى الرقمي	 
تصميم المنشورات الخاصة بالحساب	 
تصميم المنشورات والمطبوعات	 
األفكار اإلعالنية للحمالت	 

يعمل استوديو مشبك كشريك إبداعي وإعالني مع  سلسلة 
مطاعم برغرايززر من خالل العمل على دعم الهوية وتطوير 

التصاميم المطبوعة والرقمية وبناء الحمالت اإلعالنية و تطوير 
المحتوى والتصميم الخاص بشبكات التواصل االجتماعي.

الفّلة لها طــــــعم

#360 MARKETING



الصفحة  13 meshbakstudio@ |  كل الحقوق محفوظة

سالدوتش

إطار العمل
الدعم الفني واالستشارات	 
تطوير التصاميم المطبوعة والرقمية	 
تطوير المحتوى والنصوص 	 
تصميم المنشورات الخاصة بالحساب والحمالت اإلعالنية	 

تعمل وكالة مشبك اإلعالنية كشريك إعالني مع سالدوتش 
من خالل تطوير المحتوى والتصميم الخاص بشبكات التواصل 

االجتماعي.

صحي وطازج

#360 MARKETING
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#360 MARKETING فيرستيمنت 

إطار العمل
الدعم الفني واالستشارات	 
تطوير التصاميم المطبوعة والرقمية	 
تطوير المحتوى 	 
تصميم المنشورات الخاصة بالحساب	 

تعمل وكالة مشبك اإلعالنية كشريك إعالني مع الشركة 
الترفيهية األولى والمشاريع التابعة لها من خالل العمل 

على دعم الهوية وتطوير التصاميم المطبوعة والرقمية وبناء 
الحمالت اإلعالنية و تطوير المحتوى والتصميم الخاص بشبكات 

التواصل االجتماعي.

جودة اليختلف عليها
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الحـــمالت اإلعالنيـــة والتسويقيــــة

نساعدك ِلتـــصـــــــــــــل
من خالل هذا التوجه يعمل مشبك على بناء وتخطيط وإدارة الحمالت 

اإلعالنية التسويقية لتحقيق أهداف محددة لدى العميل.

ينطلق العمل من بناء الفكرة اإلبداعية ومن ثم ترجمتها لمخرج إبداعي 
وتطبيقها على القنوات التسويقية وقياس نتائجها وأثرها.
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مرســول

مرسول هو تطبيق عملي يجمع بين السرعة في التوصيل 
وبين تنوع الخيارات والسعر المناسب.

عمل استوديو مشبك على صناعة الحملة اإلعالنية الخاصة 
بمرسول وذلك لتشمل:

تطوير فكرة الحملة اإلعالنية	 
التصوير والنصوص المصاحبة	 
المونتاج 	 
اإلخراج والموسيقى	 

أخوك اللي مايقول لك ال

#CREATIVE CONCEPT

April 2018

التغريدات

الريتويت

التفاعل

اإلعجاب

11,620
28,143
243
272

اإلحصائيات

تويتـــــر

إجمالي مشاهدات يوتيوب

1,784,640+

https://www.youtube.com/watch?v=4XerxTa_9sI
https://www.youtube.com/watch?v=4XerxTa_9sI
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ليتيل سيزر مع األبطال

تفاعاًل مع تأهل المنتخب  السعودي لكأس العالم ٢٠١٨ 
عمل استوديو مشبك على صناعة الحملة اإلعالنية الخاصة 

بسلسلة مطاعم ليتيل سيزرز وذلك لتشمل:

فكرة الحملة اإلعالنية	 
تطوير الموقع اإللكتروني	 
الهاشتاق والنصوص المصاحبة	 
تنفيذ الحملة مع المؤثرين + شبكات التواصل االجتماعي 	 
اإلخراج والموسيقى	 

مع أبطالنا لألخير

#CREATIVE CONCEPT

June 2018

اإلحصائيات

التغريدات

الريتويت

التفاعل

اإلعجاب

المتابعة

866,071
113,591
823
353
231

تويتـــــر

المشاهدات

اإلعجابات

التفاعل

التعليقات

21,021
518
349
169

سنابشاتانستغرام

إجمالي تغريدات الهاشتاق

527,441+
إجمالي زيارات موقع المسابقة

9,872+ مستخدم

2,809,000 متفاعل

التفاعل مع الرعالن المدفوع

82,600 شخص

رفع الشاشة

http://worldcup2018.littlecaesarsksa.com/
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مونديال برغرايززر

تفاعاًل مع تأهل المنتخب  السعودي لكأس العالم ٢٠١٨ 
عمل استوديو مشبك على صناعة الحملة اإلعالنية الخاصة 

بسلسلة مطاعم برغرايززر وذلك لتشمل:

فكرة الحملة اإلعالنية	 
التصميم والنصوص المصاحبة	 
المحتوى الخاص بالتغريدات	 

#مونديال_برغرايززر

#CREATIVE CONCEPT

اإلحصائيات

June 2018

إجمالي تغريدات الهاشتاق

1,187,267+

وصول التغريدة

إعادة تغريد

التفاعل

اإلعجابات

المتابعة

866,071
0
392
2,252
0

تويتـــــر
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برغرايززر | حمالت خارجية منوعة

عمل استوديو مشبك على صناعة حمالت إعالنية مختلفة 
لسلسلة مطاعم برغرايززر "الوجبة بريال" وذلك لتشمل:

فكرة الحملة اإلعالنية	 
تطوير تصاميم الحملة بكافة أشكالها	 

الفلة لها طعم

#CREATIVE CONCEPT

https://youtu.be/MCP3nEs5bx4
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غبقة تورتــا

تفاعاًل مع شهر رمضان المبارك ٢٠١٨
عمل استوديو مشبك على صناعة الحملة اإلعالنية الخاصة 

بمجموعة تورتا أند مور وذلك لتشمل:

فكرة الحملة اإلعالنية	 
الهاشتاق والنصوص المصاحبة	 
التصاميم الخاصة بالحملة 	 
تنفيذ الحملة على شبكات التواصل االجتماعي 	 
التقرير والمتابعة	 

توورتا تجمعنـــــا

#CREATIVE CONCEPT

May 2018_ Jun 2018

عدد المنشورات

اإلعجابات

التفاعل

30
38,817
7,067

134إعادة تغريد
31,607الردود

عدد المنشورات

اإلعجابات

التفاعل

الردود

30
57,786
13,016
44,636

اإلحصائيات

تويتـــــر

إجمالي تغريدات الهاشتاق

انستغرام

إجمالي تفاعل هاشتاق انستغرام

37,730,01526,361 ++



الصفحة  21 meshbakstudio@ |  كل الحقوق محفوظة

مكــاني

تفاعاًل مع شهر رمضان المبارك ٢٠١٨
عمل استوديو مشبك على صناعة الحملة اإلعالنية الخاصة 

بمجموعة مطاعم مكاني وذلك لتشمل:

فكرة الحملة اإلعالنية	 
الهاشتاق والنصوص المصاحبة	 
التصاميم الخاصة بالحملة 	 
تنفيذ الحملة على شبكات التواصل االجتماعي 	 
التقرير والمتابعة	 

حيوحشنـــا

May  2018

وصول التغريدة

اإلعجابات

التفاعل

233,353
44,877
73

114إعادة تغريد
77المتابعة

اإلحصائيات

تويتـــــر

إجمالي تغريدات الهاشتاق

55,966+

#CREATIVE CONCEPT
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جمعية رفيدة لصحة المرأة

إطار العمل
البحث العلمي واإلبداعي	 
تطوير الفكرة اإلبداعية الخاصة بالحملة	 
تصميم المنشورات الخاصة بالحملة والنصوص المصاحبة لها	 

عمل مشبك مع جمعية رفيدة النسائية على تنفيذ حملة توعوية 
بمناسبة اليوم العالمي للوالدة القيصرية.

توعية الوالدة القيصرية

#CREATIVE CONCEPT
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الشماسي للحقائب

إطار العمل
تطير استراتيجية تطوير المحتوى	 
تصميم المنشورات الخاصة بالحساب	 
إدارة الحساب والمنشورات والردود	 
إدارة المسابقات و الحمالت اإلعالنية	 

تعمل وكالة مشبك اإلعالنية كشريك إعالني مع ليتل سيززرز 
من خالل تطوير المحتوى والتصميم الخاص بشبكات التواصل 

االجتماعي.

#وين_رايح

#CREATIVE CONCEPT

Nov 2017_Jun 2018

وصول الهاشتاق

التفاعل

زيارات الحساب

49,500,000
64,900
37,200

1200المتابعة

اإلحصائيات

تويتـــــر

إجمالي تغريدات الهاشتاق

12,900+
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اإلعالنات التلفزيونية

Skip ماتــــقدر تـــسوي
نؤمن أن الرسالة المرئية والمسموعة أسرع وصواًل وأكثر تأثيرًا٫ لذلك نعمل 
مع عمالئنا على تنفيذ إعالنات تلفزيونية تنقل رسالتهم لعمالئهم. نبدأ من 
تطوير الفكرة اإلبداعية الخاصة باإلعالن والتواصل مع األطراف الخارجية 

المنفذة وإدارة المشروع بشكل متكامل بنجاح.



Sep 2016

النـتـائـج

إجمالي المشاهدات في يوتيوب

1,049,852+

#TVC برغرايزر - إعالن اليوم الوطني السعودي ٢٠١٦

عائلتك أكبر مما تتوقع

تاريخ اإلنتـــاج : سبتمبر ٢٠١٦ م
العميــــــــــل  : برغرايززر 

شريك اإلنتاج  : الثمانينات 

عمل استوديو مشبك على تطوير الفكرة اإلعالنية الخاصة 
بإعالن اليوم الوطني السعودي٫ شمل ذلك مايلي:

فكرة اإلعالن	 
الستوري بورد والنصوص المصاحبة 	 
اإلشراف الفني والموسيقى	 
إدارة المشروع مع شركة اإلنتاج.	 

https://www.youtube.com/watch?v=GeM3D3ZTuSA
https://youtu.be/GeM3D3ZTuSA


طلعة زمالء العمل

#ال_تسحب_على_نفسك

برغرايزر - إعالن من جدك قاعد هنا؟ 

Sep 2016

النـتـائـج

إجمالي المشاهدات في يوتيوب

 6,954,075+

تاريخ اإلنتـــاج : سبتمبر ٢٠١٦ م
العميــــــــــل  : برغرايززر 

شريك اإلنتاج  : الثمانينات 

عمل استوديو مشبك على تطوير الفكرة اإلعالنية الخاصة 
بإعالن التسحب على نفسك لبرغرايززر شمل ذلك مايلي:

فكرة اإلعالن	 
الستوري بورد والنصوص المصاحبة 	 
اإلشراف الفني والموسيقى	 
إدارة المشروع مع شركة اإلنتاج.	 

#TVC

https://www.youtube.com/watch?v=NTqamYouPHM
https://youtu.be/NTqamYouPHM
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سماسكو

حياتك وصحتك وعائلتك أهم من أن تفوتيها بسبب عمل المنزل.
عمل استوديو مشبك مع الشركة السعودية لالستقدام على 

صناعة حملة إعالنية للترويج لخدمة راحة. 
تم بناء الحملة لتوصيل رسالة عاطفية لألمهات بالتركيز على 

األولويات في حياتهن وذلك لتشمل:

فكرة الحملة اإلعالنية	 
النصوص المصاحبة 	 
التوجه الفني والموسيقى	 

ال تفوتك حياتك!

Sep 2016

النـتـائـج

إجمالي المشاهدات في يوتيوب

235+

#TVC

تاريخ اإلنتـــاج : سبتمبر ٢٠١٦ م
العميــــــــــل  : سماسكو 

شريك اإلنتاج  : ألوان 

https://www.youtube.com/watch?v=z63XAmQG5OE
https://youtu.be/z63XAmQG5OE


سماسكو 

حياتك وصحتك وعائلتك أهم من أن تفوتيها بسبب عمل المنزل.
عمل استوديو مشبك مع الشركة السعودية لالستقدام على 

صناعة حملة إعالنية للترويج لخدمة راحة. 
تم بناء الحملة لتوصيل رسالة عاطفية لألمهات بالتركيز على 

األولويات في حياتهن وذلك لتشمل:

فكرة الحملة اإلعالنية	 
النصوص المصاحبة 	 
التوجه الفني والموسيقى	 

ال تفوتك حياتك!

Sep 2016

النـتـائـج

إجمالي المشاهدات في يوتيوب

151+

#TVC

تاريخ اإلنتـــاج : سبتمبر ٢٠١٦ م
العميــــــــــل  : سماسكو 

شريك اإلنتاج  : ألوان 

https://www.youtube.com/watch?v=6WI0o8ihEeg
https://youtu.be/6WI0o8ihEeg


#الفلة_لها_طعم

برغرايزر - إعالن الفلة لها طعم 

عمل استوديو مشبك مع برغرايززر على صناعة حملة إعالنية 
للترويج لمفهوم الفّلة مع برغرايززر. 

وذلك يشمل:

الفكرة اإلبداعية	 
اإلشراف على اإلنتاج	 
إدارة المشروع	 

Sep 2016

النـتـائـج

إجمالي المشاهدات في يوتيوب

4,975,651+

تاريخ اإلنتـــاج : سبتمبر ٢٠١٦ م
العميــــــــــل  : برغرايززر 

شريك اإلنتاج  :  بي فيلمز

#TVC

https://www.youtube.com/watch?v=UXVojFlHan0
https://youtu.be/UXVojFlHan0


#تجي_نجرب

برغرايزر - إعالن برغر الرمان | أنيميشن

عمل استوديو مشبك مع برغرايززر على صناعة حملة إعالنية 
للترويج لبرجر الرمان الجديد من برغرايززر. 

وذلك يشمل:

فكرة الحملة اإلعالنية	 
النصوص المصاحبة 	 
الرسم والتحريك 	 
اإلنتاج والموسيقى	 

Sep 2016

النـتـائـج

إجمالي المشاهدات في يوتيوب

3,285,206+

تاريخ اإلنتـــاج : سبتمبر ٢٠١٦ م
العميــــــــــل  : برغرايززر 

شريك اإلنتاج  : جرافكسو 

#TVC

https://www.youtube.com/watch?v=tq09fXchiVs
https://youtu.be/tq09fXchiVs
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إيصال فكرة منتجك أو الخدمة التي تقدمها للعمالء المستهدفين.	 
عكس صورة احترافية عن المشروع أو الخدمة التي تقدمها.	 
التميز بمشروعك عن منافسيك واكتساب عمالء جدد.	 
ترويج الخدمات واألنشطة والمنتجات التي تقدمها شركتك وتقديمها 	 

كأجـمل ما يكون.
صناعة "براند" تعكس قيم الشركة وتوجهاتها وتحقق أهدافها.	 

بحكم صلة القرابة التي بيننا وبين المشبك، فنحُن نقّدم عدة خدمات 
تصميم إبداعية تمكنك من:

شّبيك لّبيك المشابك بين يديك!
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عمالؤنا
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عمالؤنا
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Meshbak Design Studio
www.meshbak.sa | info@meshbak.sa
Imam Saud Bin Abdulaziz Bin Mohammed Road, Al Masif. KSA-Riyadh
T: +966 11 410 1208 | M: +966 551 020 949 | CR: 1010430997

@meshbakstudio

شكــرًا  لكمـ


