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ة ـّ نحن هنا لنحكي .. قصـــ

منذ قديم الزمان كان الرابط بيننا وبين اآلخرين هو الكــلمات..

كان رجل الكهـف ينـــــحت على الجدار ليــــروي أحداث يومه..
تنافس العرب في الجاهلية على حكاية قصصهم شعرًا ونثـرًا.. 

القـــرآن الكريـــم ُوصـــف بأنـــه أحســـن القـــــصص..

في مشبـــــك ندرك تمامًا أن صناعة الفرق يكون من خالل العــودة بطريـــقة 
تواصــلنا األبــــسط واألعمـــــق وهي حـــــكـــــايــــــــة الــقــــــــصة.
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ماذا نفـــعل؟

مشبك هو شريكك التسويقي المتكامل، 
يطّور حلول إبداعية تصل وُتلهم وُتؤِثــــــر.

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.
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آل مشبـــــــك

المؤسس والمدير التنفيذي
خنساء أبو ناجي

ندى بكار
جرافيك مصممة 

رقمية ورسامة 

لمياء الخثالن
جرافيك  مصممة 

رقمية ومنتجة وسائط 

مـشـابـكنـا الـتـسـويـقـيـة

مـشـابـكنـا المسؤولة

أسيل السيف
رقمي تسويق  أخصائية 

موضي العاصمي
العمالء مدير حسابات 

لمياء الدريس
تسويقية حمالت  أخصائية 

سامح سليم
جرافيك  مصمم 

طباعة وأخصائي 

أريج باسم
جرافيك مصممة 

رقمية ورسامة 

فّي أحمد
جرافيك مصممة 

رقمية ومنتجة وسائط 

مناير باوزير
مسؤول إداري

شهد المحبوب
إبداعي محررة محتوى 

ريم الفهيـــد 
العمالء مدير حسابات 

مـشـابـكنـا المبدعة

مناهل البليهد
جرافيك مصممة 

رقمية ومنتجة وسائط 

سجى المزيني
مدير فني

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
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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

مهما كان هدفك التسويقي فإن مشبك
هو يــــدك اليــــمنى في تحقيق ذلك.

انطالقــًا مــن االســتراتيجية مــرورًا بالتخطيــط ومــن 
ثم التنــــفيذ واإلشــراف باأليـــــدي المشبكيــــة.

دعــم إبــــداعي مستـــــمر 

تخطيط وبناء الحمالت اإلعالنية	 
األفكار اإلبداعية الخاصة باإلعالنات	 
تصميم اإلعالنات عبر وسائل اإلعالن المختلفة	 
تطوير المحتوى والتصميم للحمالت	 
إدارة الحملة مع األطراف الخارجية	 
اإلعالنات التلفزيونية 	 

#A
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NG

الحمالت اإلعالنية والتسويقية

نســــــاعـــدك لتـــــصل

فــي مشــبك نــدرك تمامــًا أن الســبيل الوحيد 
لترويــج فكــرة معينــة، أو إنجــاح مشــروع 
ــا  هــي بفهمنــا العميــق لعمالئنــا وخبراتن
التراكميــة وشــغفنا بتحقيــق أفضــل النتائــج.
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ندرك الثقافـــــة 
المحلّية ونتكلم 
بلســــان عمالئنا

يمتلك فريقنا أكثر من          سنة من الخبرة التراكمية

فريق متنوع بقدرات إبداعيــــــــة عالية 

نجمع بين المخ والعضالت )أفكار  إبداعية+ تنفيذ متقن( 
نحب الطرق السهلة والمختصرة 

شغوفين بعملنا ونجاح عمالئنا
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نعمل لنكون شــــريـــــك نـــجاح
إنعكاسًا لنجاحك

168
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شغل
يــبــّيـــــــض 

الوجه*
*أحسن من فير أند لفلي
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ــداعي يقــدم  ــريك إبــــــ مــن خــالل هــذا التوجــه يعمــل مشــبك كشــــــ
ــم بشــكل  ــصال والتصمي ــل فــي التســويق واالتـــــ ــالزم للعمي الدعــم ال

ــل.  متكام

يبــدأ العمــل انطالقــًا مــن بنــاء اســتراتيجية التســويق واالتصــال الخاصــة 
ــة  ــى كاف ــا عل ــة وتطبيقه ــكار اإلعالني ــر األف ــم تطوي ــن ث ــل وم بالعمي

ــة. ــة والرقمي ــال  المطبوع ــاط االتص نق

كمــا يشــرف فريــق مشــبك علــى تنفيــذ األطــراف الخارجيــة ويعمــل أيضــًا 
كمستشــار فنــي وإبداعــي لضمــان جودتها.

الشـــــــراكة 
اإلبــــــــداعيــــــــة
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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

تصميم مطبوع حملة إعالنية 454545 منشور 
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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.

جودة اليختلف عليها

MARKETING 360#ليتيل سيزر

تصميم مطبوع حملة إعالنية 454545 منشور 
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تمور المدينة

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

تعمل وكالة مشبك اإلعالنية كشريك إعالني مع شركة المدينة 
المنورة للتمور من خالل تطوير  استراتيجية التسويق الرقمية 

وتطوير المحتوى والتصميم وإدارة حسابات شبكات التواصل 
االجتماعي.

ثمرات مبـــــــاركة

#360 MARKETING

Meshbak Digital Profile 2019  | @meshbakstudio
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#360 MARKETING هلـــلة

إطار العمل
الدعم الفني واالستشارات	 
تطوير التصاميم المطبوعة والرقمية	 
تطوير المحتوى 	 
تصميم المنشورات الخاصة بالحساب	 
إدارة الحسابات والشبكات االجتماعية	 

يعمل مشبك كشريك إعالني مع شركة هللة المتخصصة 
بالتقنية المالية وذلك من خالل العمل على دعم الهوية وتطوير 
التصاميم المطبوعة والرقمية وبناء الحمالت اإلعالنية و تطوير 

المحتوى والتصميم وإدارة شبكات التواصل االجتماعي.

هللة سهلتهـــــــا

تصميم مطبوع حملة إعالنية 454545 منشور 
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#360 MARKETING
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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_ March 2019

 ما يحلى الطعم

بدون صوصات مكاني

ة المطهية بالدجاج، خلطة الأعشاب وخليط من شوربة الدجاج ي الشه�ي
بهاراتنا الهندية. )٧٩ سعرة حرارية( ١٢ ريال شوربة مكا�ن

ي الهندية. )١٥٢ سعرة حرارية ( ١١ ريالشوربة الطماطم الطازجة والمطهية بمزيج الأعشاب والكريمة شوربة الطماطم
وبهارات مكا�ن

ة.شوربة الدجاج والفطر بالكريمة ن ي المم�ي
شوربة الدجاج والفطر بالكريمة والغنية ببهارات مكا�ن

)١١٢ سعرة حرارية( ١٣ ريال

ي الهندية والأعشاب.شوربة العدس
شوربة العدس الأصلية ببهارات مكا�ن

)٢١٤ سعرة حرارية ( ١١ ريال

الشوربة

التندوري
المقبالت

أجنحه الدجاج المقلية والمتبلة بالبهارات الهندية. مكاني لولي بوبس
)١٨٧ سعرة حرارية( ١٧ ريال

وات المقلية، متبلة بدقيق الحمص والبهارات باكورا الخضروات الهندية. )١٥٦ سعرة حرارية( ١١ ريالتشكيلة من الخ�ن

والبهارات الهندية.)١٦٥ سعرة حرارية( ١٩ ريالقطع الدجاج المخلية من العظم و المقلية، متبلة بدقيق الحمص باكورا الدجاج

ة اللحم متبلة بالبهارات الهندية ومخبوزة بالتنور. )٤٠٧ سعرة فطيرة كيما فط�ي
حرارية( ١٥ ريال 

اصابع البطاطس المقلية. )٣٠٠ سعرة حرارية( ٨ ريال بطاطس مقلية

وات والبهارات. سمبوسة الخضروات عجينة السمبوسة الهندية المقلية، محشوة بالخ�ن
)٣٨٦ سعرة حرارية( ١١ ريال

البهارات الهندية. )٢٤١ سعرة حرارية ( ١٩ ريالقطع الدجاج المخلية من العظم والمقلية، متبلة بخلطة من دجاج 65 

، متبل بخلطة من البهارات الهندية.روبيان 65 روبيان مقلي
)١٩٠ سعرة حرارية ( ٣٤ ريال

عجينة السمبوسة الهندية المقلية، محشوة  باللحم.سمبوسة كيما
)٤٠٧ سعرة حرارية( ١٧ ريال 

بطاطس مهروسة مقلية ومتبلة بالبهارات الهندية. )٧١ سعرة حرارية(  ألو تكي
١١ ريال

سيقان الدجاج متبله بالثوم، الزنجبيل، و البهارات الهندية الخاصة. تنجري كباب 
)٢٩٦ سعرة حرارية ( ٢٧ ريال

بمعجون الكاجو والكريمة. )٤١٦ سعرة حرارية ( ٣٢ ريالقطع من لحم الضأن المخلي من العظم، محشو بالزعفران و متبل لحم ماالي كباب

لحم الضأن المفروم، المتبل بالأعشاب و البهارات الهندية. سيخ كباب
)٣٧٨ سعرة حرارية ( ٣٢ ريال

الخاصة. )٣٤٢ سعرة حرارية( ٣٢ريال قطع من لحم الضأن المخلي من العظم، متبلة بخلطة الطاهي بوتي كباب

وات مهروسة متبله بالأعشاب و البهارات الهندية. خضروات سيخ كباب خ�ن
)١١٦ سعرة حرارية( ١٦ ريال

، نصف دجاجة متبلة بالأعشاب والبهارات دجاج تندوري  الهندية. )٤٤٤ سعرة حرارية ( ٢٧ ريالطبق شمال الهند الشه�ي

قطع الدجاج المخلي من العظم، متبله بالبهارات الهندية و البيض. رشمي كباب
)٢٠٢ سعرة حرارية ( ٢٧ ريال

بالأعشاب والبهارات الهندية. )٧٥٩ سعرة حرارية( ٥٩ ريالقطع مختارة من دجاج التنور، اللحم وسمك الهامور، متبله مشويات مشكلة  

قطع من سمك الهامور، متبلة بالليمون و البهارات الهندية. ساري ماتشي تكا
)٢٠٣ سعرة حرارية ( ٣٤ ريال

قطع الدجاج المخلي من العظم،  متبله بالثوم و البهارات الهندية. كباب بالثوم
)٢١٨ سعرة حرارية( ٢٧ ريال 

الهندية.)٢٠٨ سعرة حرارية( ٢٧ ريالقطع الدجاج المخلي من العظم، متبلة بالأعشاب والبهارات دجاج تكا

صوص دقوس الطماطم، البصل والفلفل الحار بالبهارات الهندية. مكاني دقوس
)٤٦ سعرة حرارية( ٣ ريال

صوص الفلفل الحار بالنعناع والبهارات.شتني األخضر الحار
)٢٩ سعرة حرارية ( ٣ ريال

صوص الطماطم الحار والحلو مع الثوم.شتني الحار و الحلو
)٢١ سعرة حرارية ( ٣ ريال

خليط التمر الهندي و البهارات و الأعشاب الهنديه.شتني التمر الهندي
)١١٢ سعرة حرارية( ٣ ريال

الصوصات

السلطات
تشكيلة من الخضار الطازجة متبلة بالخل والليمون.سلطة خضراء

)٥٢ سعرة حرارية( ٩ ريال 

ن سلطة رايتا - يحتاج البالغون إلى 2000 سعر حراري في المتوسط يوميا، وقد يختلف االحتياج من شخص آلخر.    |      البيانات التغذوية اإلضافية متاحة عند الطلب.     |        جميع األسعار تشمل ضريبة القيمة المضافة 5٪الطازج. )١٥٨ سعرة حرارية( ٩ريالخلطتنا الخاصة من الخيار والأعشاب المنعشة الممزوجة بالل�ب

9 ريال

9 ريال

        اختيار الشيف 
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 ما يحلى الطعم

بدون صوصات مكاني

شوربة الدجاج

عشاب وخليط من 
ة المطهية بالدجاج، خلطة الأ ي الشه�ي

شوربة مكا�ن

بهاراتنا الهندية. )٧٩ سعرة حرارية( ١٢ ريال 

شوربة الطماطم

عشاب والكريمة 
شوربة الطماطم الطازجة والمطهية بمزيج الأ

ي الهندية. )١٥٢ سعرة حرارية ( ١١ ريال
وبهارات مكا�ن

شوربة الدجاج والفطر بالكريمة

نة. ي المم�ي
شوربة الدجاج والفطر بالكريمة والغنية ببهارات مكا�ن

)١١٢ سعرة حرارية( ١٣ ريال

شوربة العدس

عشاب.
ي الهندية والأ

صلية ببهارات مكا�ن
شوربة العدس الأ

)٢١٤ سعرة حرارية ( ١١ ريال

التندوريالشوربة
المقبالت

مكاني لولي بوبس

أجنحه الدجاج المقلية والمتبلة بالبهارات الهندية. 

)١٨٧ سعرة حرارية( ١٧ ريال

باكورا الخضروات

وات المقلية، متبلة بدقيق الحمص والبهارات 
تشكيلة من الخ�ن

الهندية. )١٥٦ سعرة حرارية( ١١ ريال

باكورا الدجاج

قطع الدجاج المخلية من العظم و المقلية، متبلة بدقيق الحمص 

والبهارات الهندية.)١٦٥ سعرة حرارية( ١٩ ريال

فطيرة كيما

ة اللحم متبلة بالبهارات الهندية ومخبوزة بالتنور. )٤٠٧ سعرة  فط�ي

حرارية( ١٥ ريال 

بطاطس مقلية

اصابع البطاطس المقلية. )٣٠٠ سعرة حرارية( ٨ ريال 

سمبوسة الخضروات

وات والبهارات. 
عجينة السمبوسة الهندية المقلية، محشوة بالخ�ن

)٣٨٦ سعرة حرارية( ١١ ريال

دجاج 65 

قطع الدجاج المخلية من العظم والمقلية، متبلة بخلطة من 

البهارات الهندية. )٢٤١ سعرة حرارية ( ١٩ ريال

روبيان 65

، متبل بخلطة من البهارات الهندية. روبيان مقلي

)١٩٠ سعرة حرارية ( ٣٤ ريال

سمبوسة كيما

عجينة السمبوسة الهندية المقلية، محشوة  باللحم.

)٤٠٧ سعرة حرارية( ١٧ ريال 

ألو تكي

بطاطس مهروسة مقلية ومتبلة بالبهارات الهندية. )٧١ سعرة حرارية(  

١١ ريال

تنجري كباب 

سيقان الدجاج متبله بالثوم، الزنجبيل، و البهارات الهندية الخاصة. 

)٢٩٦ سعرة حرارية ( ٢٧ ريال

لحم ماالي كباب

قطع من لحم الضأن المخلي من العظم، محشو بالزعفران و متبل 

بمعجون الكاجو والكريمة. )٤١٦ سعرة حرارية ( ٣٢ ريال

سيخ كباب

عشاب و البهارات الهندية. 
لحم الضأن المفروم، المتبل بالأ

)٣٧٨ سعرة حرارية ( ٣٢ ريال

بوتي كباب

قطع من لحم الضأن المخلي من العظم، متبلة بخلطة الطاهي 

الخاصة. )٣٤٢ سعرة حرارية( ٣٢ريال 

خضروات سيخ كباب

عشاب و البهارات الهندية. 
وات مهروسة متبله بالأ

خ�ن

)١١٦ سعرة حرارية( ١٦ ريال

دجاج تندوري 

عشاب والبهارات 
، نصف دجاجة متبلة بالأ طبق شمال الهند الشه�ي

الهندية. )٤٤٤ سعرة حرارية ( ٢٧ ريال

رشمي كباب

قطع الدجاج المخلي من العظم، متبله بالبهارات الهندية و البيض. 

)٢٠٢ سعرة حرارية ( ٢٧ ريال
  

مشويات مشكلة

قطع مختارة من دجاج التنور، اللحم وسمك الهامور، متبله 

عشاب والبهارات الهندية. )٧٥٩ سعرة حرارية( ٥٩ ريال
بالأ

ساري ماتشي تكا

قطع من سمك الهامور، متبلة بالليمون و البهارات الهندية. 

)٢٠٣ سعرة حرارية ( ٣٤ ريال

كباب بالثوم

قطع الدجاج المخلي من العظم،  متبله بالثوم و البهارات الهندية. 

)٢١٨ سعرة حرارية( ٢٧ ريال 

دجاج تكا

عشاب والبهارات 
قطع الدجاج المخلي من العظم، متبلة بالأ

الهندية.)٢٠٨ سعرة حرارية( ٢٧ ريال

مكاني دقوس

صوص دقوس الطماطم، البصل والفلفل الحار بالبهارات الهندية. 

)٤٦ سعرة حرارية( ٣ ريال

شتني األخضر الحار

صوص الفلفل الحار بالنعناع والبهارات.

)٢٩ سعرة حرارية ( ٣ ريال

شتني الحار و الحلو

صوص الطماطم الحار والحلو مع الثوم.

)٢١ سعرة حرارية ( ٣ ريال

شتني التمر الهندي

عشاب الهنديه.
خليط التمر الهندي و البهارات و الأ

)١١٢ سعرة حرارية( ٣ ريال

الصوصات
السلطات

سلطة خضراء

تشكيلة من الخضار الطازجة متبلة بالخل والليمون.

)٥٢ سعرة حرارية( ٩ ريال 

سلطة رايتا

ن  عشاب المنعشة الممزوجة بالل�ب
خلطتنا الخاصة من الخيار والأ

الطازج. )١٥٨ سعرة حرارية( ٩ريال

- يحتاج البالغون إلى 2000 سعر حراري في المتوسط يوميا، وقد يختلف االحتياج من شخص آلخر.    |      البيانات التغذوية اإلضافية متاحة عند الطلب.     |        جميع األسعار تشمل ضريبة القيمة المضافة ٪5

9 ريال

9 ريال

        اختيار الشيف 
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سالدوتش

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

يعمل مشبك كشريك إعالني مع سالدوتش من خالل تطوير 
استراتيجية التواجد الرقمي وتطوير المحتوى والتصميم الخاص 

بشبكات التواصل االجتماعي.
باإلضافة لتطوير قوائم الطعام والتعليب والتغليف وتجربة 

العميل داخل المحالت ودعم الهوية المستمر.

صحي وطازج

#360 MARKETING

تصميم مطبوع حملة إعالنية 454545 منشور 
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#360 MARKETING فيرستيمنت 

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

عمل مشبك 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

تصميم مطبوع حملة إعالنية 454545 منشور 



الصفحة  18

كامبلي

إطار العمل
تطوير استراتيجية التواجد الرقمي	 
تطوير المحتوى باللغتين	 
تصميم المنشورات الخاصة بالحساب	 
إدارة الحساب والمنشورات والردود	 

تعمل وكالة مشبك اإلعالنية كشريك إعالني مع شركة 
كامبلي من خالل تطوير التواجد الرقمي وتطوير المحتوى 

والتصميم الخاص بشبكات التواصل االجتماعي.

جودة اليختلف عليها

#360 MARKETING

Meshbak Digital Profile 2019  | @meshbakstudio
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#360 MARKETING شاورما محبوب 

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

عمل مشبك كشريك إعالني مع شاورما محبوب من خالل 
العمل على دعم الهوية وتطوير التصاميم المطبوعة والرقمية 

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

جودة اليختلف عليها

 قائمة الطعام تواصل معناالف�وع وأوقات العملقصة محبوب

��� ���� ��� ��
انطلقنا من رغبتنا بتع��ف تجربــة الشــاورما األصيلــة التــي عرفــت فــي بدايــة الثمانينيــات فــي مدينــة ال��ــاض، 

حيــث جددنــا حــب وجبـة الشـاورما منـذ عشـر سـنوات تحـت مظلـة شـركة... وقدمناهـا بأسـلوب عصـري يناسـب 

نمـط الحيـاة العص��ـة مـع المحافظـة علـى نفـس النكهـات األصلية للشـاورما التـي تحّضر علـى ط��قـة ”معلــم 

الشــاورما“ التقليديــة.

؟ ��� ���� � �����

 

الم�وج

الملز

األحمدية

األمير مق�ن

الصحافة

أش�يليا

األمير بندر

شا�ع الستين- وادي لبن

ط��ق الدمام

 شا�ع األربعين- وادي لبن
 -مخ�ج 15
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كل الف�وع:

من الساعة ١٢:٣٠ الظهر- ٢:٠٠ صباًحا

ماعدا الف�وع التالية:

األمير مق�ن - الخ�ج
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تصميم مطبوع حملة إعالنية 454545 منشور 



مــن خــالل هــذا التوجــه يعمــل مشــبك علــى بنــاء وتخطيــط وإدارة 
الحمــالت اإلعالنيــة التســويقية لتحقيــق أهــداف محــددة لــدى العميــل.

ــم ترجمتهــا لمخــرج  ــة ومــن ث ــاء الفكــرة اإلبداعي ــق العمــل مــن بن ينطل
إبداعــي وتطبيقهــا علــى القنــوات التســويقية وقيــاس نتائجهــا وأثرهــا.

الحـــمالت اإلعالنيـــة 
والتسويقيــــة
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#CREATIVE CONCEPT

بهجـــــــة اللقاءات

فيوال الماجد للعود

إطار العمل
الفكرة اإلبداعية	 
تطوير المشاهد والسيناريو 	 
 اإلشراف على اإلنتاج	 
إدارة المشروع	 

تاريخ اإلنتـــاج أبريل  2019 م

عملت شركة مشبك على تطوير الفكرة اإلبداعية والنصوص 
والتصاميم الرقمية والمطبوعة الخاصة بحملة الترويج لعطر 

فيوال من الماجد للعود.

https://www.youtube.com/watch?v=984oYxs_AVw
https://www.youtube.com/watch?v=984oYxs_AVw
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حملة منتجات العيد - سنابل السالم

إطار العمل
تطوير استراتيجية تطوير المحتوى	 
تصميم المنشورات الخاصة بالحملة	 
تصميم المطبوعات داخل الفروع	 

عملت شركة مشبك على تطوير الفكرة اإلبداعية والنصوص 
والتصاميم الرقمية والمطبوعة الخاصة بحملة معمول العيد 

وشوكوال العيد خالل العام ٢٠١٨م.

#طعم_أول

#CREATIVE CONCEPT
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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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ليتل سيــــزرز | حمالت خارجية منوعة

عمل استوديو مشبك على صناعة حمالت إعالنية مختلفة 
لسلسلة مطاعم ليتل سيزرز وذلك لتشمل:

فكرة الحملة اإلعالنية	 
تطوير تصاميم الحملة بكافة أشكالها	 
اإلشراف على التنفيذ مع شريك اإلعالنات الخارجية	 

بيتـــزا بيتــــــــزا

#CREATIVE CONCEPT



Meshbak Digital Profile 2019  | @meshbakstudio25  الصفحة meshbakstudio@ |  كل الحقوق محفوظة

حملة ترويجية - موقع شــــروح

إطار العمل
عمل استوديو مشبك على تخطيط وتنفيذ الحملة اإلعالنية 

الخاصة بموقع شروح وذلك لتشمل:

فكرة الحملة اإلعالنية وتخطيط الميديا	 
بناء السيناريو والنصوص	 
التصوير واإلنتاج	 
النشر ومتابعة الحملةالتقرير والمتابعة	 

مدرسك في جيبك

#CREATIVE CONCEPT

Jan - Feb 2019

اإلحصائيات

تويتـــــر

اليوتوب

2,125,227

238,050

2,477,778

المشاهدات 

المشاهدات 

المشاهدات 

سنابشات



من خالل هذا التوجه يعمل مشبك على بناء الحملة بشكل متكامل وتفاعلي  
بحيث تخرج من اإلطار التقليدي للحمالت الرقمية.

نسعى في الحمالت المتكاملة لصناعة زخم يقوده التفاعل الرقمي لموقع 
خارج الشبكات االجتماعية وذلك لصناعة أثر أعمق وقيمة مضافة يمكن 

متابعتها وقياسها.

الحمالت
المتكاملـــــــــة
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Tweet a step - حملة كأس العالم

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 األبطـــــــال

#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

https://youtu.be/q18js3Zm-pY
https://youtu.be/GeM3D3ZTuSA
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#TVC حملة توعوية - مركز كفاءة الطاقة 

عائلتك أكبر مما تتوقع

تاريخ اإلنتـــاج : يناير  ٢٠١٩ م
العميــــــــــل  : مركز كفاءة الطاقة 

 

عمل استوديو مشبك على تطوير الفكرة اإلعالنية الخاصة 
بالحملة التوعوية لمركز كفاءة الطاقة٫ شمل ذلك مايلي:

فكرة الحملة	 
االستراتيجية وتخطيط الميديا	 
تطوير الموقع اإللكتروني المصاحب	 
تطوير المشاهد والنصوص الخاصة بالفيديو	 
تطوير محتوى الحسابات وإدارتها	 
اإلشراف الفني	 
إدارة المشروع مع الشركاء.	 

محتوى الحملة

ا�عالنات الفيديوأخرى



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.

اإلعالنات التلفزيونية

ماتقدر 
تسوي 

 skip
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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
https://youtu.be/GeM3D3ZTuSA
https://youtu.be/GeM3D3ZTuSA


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 - إعالن التفوتك حياتك

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  - إعالن التفوتك حياتك

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

مطاعم الرومانسية - إعالن اليوم الوطني

عمل استوديو مشبك مع سلسلة مطاعم الرومانسية على 
تنفيذ إعالن اليوم الوطني ٢٠١٨. 

وذلك يشمل:

فكرة اإلعالن	 
السيناريو نصوص المصاحبة 	 
اإلشراف على اإلنتاج	 

Sep 2018

النـتـائـج

إجمالي المشاهدات في يوتيوب

173,253+

تاريخ اإلنتـــاج : سبتمبر ٢٠١٨ م
العميــــــــــل  : الرومانسية 
شريك اإلنتاج  : بي فيلمز 

#TVC

https://www.youtube.com/watch?v=tq09fXchiVs
https://youtu.be/tq09fXchiVs
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سواء كنت ترغب بإيصال فكرة منتجك أو الخدمة التي تقدمها للعمالء 
المستهدفين أو بعكس صورة احترافية عن المشروع أو الخدمة التي 
تقدمها وترويج الخدمات واألنشطة والمنتجات التي تقدمها شركتك 

وتقديمها كأجـمل ما يكون.

عطنــــــا بريف واكتب قصة نجاحك
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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


