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من نحن ..
شــركة متخصصــة فــي تقديم الحلــول لنمــو أعمالكــم ،نمتلــك الرؤية
والعمق والمســؤولية في التحليــل وإدارة الحلــول اإلعالمية واإلعالنية
والتسويقية بما يضمن لكم تطوير أعمالكم من خالل استراتيجيات وبدائل
نقدمها لعمالئنا.
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دراسات واستشارات إعالمية

Studies and Consultancy Media
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تخطيط الحمالت اإلعالنية واإلعالمية

Planning Advertising Campaigns and Media
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دراسات واستشارات إعالمية

Studies and Consultancy Media

اإلعالم له طبيعة خاصة وأصول ثابتة كونه أحد أهم الوسائل التي من خاللها يتم توصيل
مفهوم معين أو فكرة معينة للمتلقي ،فاإلعالم كعلم يعتبر من العلوم الحديثة
التي فرضتها متطلبات العصر ،وأصبح اإلعالم اآلن علم تحكمه أصول ومعايير محددة
من أجل التوصيل الصحيح للرسالة المراد توصيلها في مختلف الميادين.
حتى أن اإلعالم "الجديد" اآلن بكل وسائله قد بات ركيزة أساسية ومؤثرة في مختلف
قطاعات المجتمع السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية وغيرها من الميادين
التي تعتمد علي اإلعالم ووسائله اعتماداً كبيراً في تحقيق مكاسبها المعنوية
والمادية.
ونظراً لالرتباط الوثيق فيما بين اإلعالم وعملية اإلقناع وتوصيل رسائل محددة إلي أذهان
الناس فإنه يمكننا أن نكون حلقة للوصل بين المؤسسات والشركات والهيئات وبين
وسائل اإلعالم والعمل علي تحقيق األهداف اإلعالمية لهذه المؤسسات وذلك من خالل
عمل دراسات إعالمية متخصصة ووضع تصورات وتقديم االستشارات اإلعالمية التي
تساعد هذه المؤسسات علي التعامل بنجاح مع وسائل اإلعالم بما يخدم المصلحة
ويحقق األهداف المرجوه.
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تخطيط الحمالت اإلعالنية واإلعالمية

Planning Advertising Campaigns and Media

مع مرور الوقت وتطور الوسائل اإلعالنية واإلعالمية وخاصة المرئية منها إلى
حد سواء،
درجة أصبحت جزءاً اليتجزء من النشاط اليومي للفرد والمجتمع على ٍ
كانت الحاجة إلى أسس علمية يرتكز عليها بناء الحمالت اإلعالنية واإلعالمية
لتصل إلى المرجو منها ،وتتمكن من إحداث تأثير مباشر على المتلقى.
وهنا يجب تحديد وسائل اإلتصال بشكل دقيق سواء كانت هذه الوسائل
مسموعة أو مرئية أو مقروءة بما يتالئم مع المتلقي والمجتمع باتجهاته
المختلفة.
ونحن لدينا إدراك كامل بمفهوم الرسالة اإلعالنية واإلعالمية وأركانها ونمتلك
من خبرات وقدرات ومهارات تمك ّنــا من التخطيط والتصميم الجيد للبرامج
والحمالت اإلعالمية واإلعالنية وتنفيذها ومتابعتها وتقييمها.
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تنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض

Organize of Conferences, Seminars and Exhibitions
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إنتاج األفالم الوثائقية والدعائية

The Production of Documentary Films and Propaganda
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تنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض

Organize of Conferences, Seminars and Exhibitions

هناك دالالت على قوة العالقة بين االقتصاد و صناعة
المعارض والمؤتمرات والملتقيـات والمنتديات والندوات
وغيرها من فعاليات األعمال ،حيث تعتبر من أهم
األدوات االقتصادية.ولدينا المقومات الكاملة التي
تجعلنا متميزين في هذا الجانب.
كما أننا لدينا الخبرة في تأسيس وإدارة المراكز
اإلعالمية المتخصصة.
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إنتاج األفالم الوثائقية والدعائية

The Production of Documentary Films and Propaganda

الشىء أكثر تأثيراً من االتصال المباشر بين الكيان أو المنتج
والعميل ،هذا االتصال المباشر يتحقق من خالل وسائل إعالنية
مرئية ومسموعة تحقق المصداقية بينك وبين العميل الحالى
أو المستهدف ،والفيلم الترويجى خير وسيلة لتحقيق ذلك حيث
أنه يعتبر أداة تسويقية هامة لكافة األنشطة التجارية.
ومن خالله يستطيع العميل المستهدف أن يجد إجابة على
جميع التساؤالت التى تدور فى ذهنه عن منتجك أو خدمتك.

إن الفيلم الوثائقي أو الترويجى هو عرض تقديمى مدروس
يُراعى فيه التركيز على األوتار البيعية فى المنتج أو النشاط
وإبرازها بشكل منطقى جذاب ،كما يُراعى في التصوير جودة
الصورة وزوايا اللقطات وترتيبها وتتابعها فى سالسة خالل
مرحلة المونتاج والميكساج والتعليق الصوتى المصاحب
للصورة والذى ينبغى صياغته بعناية لتوصيل الرسالة البيعية
وتحقيق عنصر التزامن بين الصورة والصوت ،وهذا ينطبق على
األفالم المتحركة (. )Motion Graphic
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LED توريد وتركيب وتأجير وصيانة شاشات
LED Screens Supply, Installation, Rental & Maintenance
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توريد وتركيب وتأجير وصيانة شاشات

LED

LED Screens Supply, Installation, Rental & Maintenance

إن شركة البعد البصري متخصصة في مجال توريد وتركيب وتشغيل
شـاشات  ،LEDحيث إنها تقدم حلول الـشاشات االلكترونية بكافة
أنواعهــا الداخليـة والخارجية والتي تعد وسيلة دعائيـة متميزة في عصر
اإلعالن المرئي .
ولما للشاشات اإللكترونيـة من أهمية بالغة في عصـر الوسائل اإلعالنية
فقد دعمت الشركة هذا اإلتجـاه بقوة حيــث أنها توفر الدعم الفني
(صيانة وتشغيل مع توفير قطـع الغيار ) كل هذا سـعي ًاَ منا الن تلتحق
أسواقنا بالركب العالمي في مجال الشاشات اإللكترونية .LED
تختص البعد البصري في توفير كافة أنواع الشاشات وبأحدث التقنيات
والتي تساعد وبشكل ومؤثر في ترويج المنتجات والخدمات للشركات
والمؤسسات والمصانع والبيوتات التجارية والمجمعات بأسلوب متميز
كما تقدم نظام التأجير اليومي للشاشات الداخلية في مكان الحدث
والفعاليات مع إمكانية البث المباشر الخاص بالمناسبات والفعاليات
والمؤتمرات.
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شاشات العرض الخارجية
إيمانا منا بالدور الذي تعلبه إعالنات الطرق عامة
وشاشات  LEDخاصة في مجال اإلعالن المرئي
وتعد من أكثر الوسائل جذب ًا للمشاهد من خالل
الصورة والحركة رؤيتنا دعم اإلعالنات التجارية
والترويجية عبر احدث التقنيات العرض الخارجي.
تتوفر بجميع األنواع والمقاسات .
اجهزة (الفيديو بروسيسير )
كما تقوم الشركة بالتشغيل خالل مدة الحدث
مع إمكانية تصميم المادة االعالنية بواسطة
فريق متخصص من المصممين المحترفين .

شاشات العرض الداخلية
توفر الشركة شاشات العرض الداخلية
مع تركيبها تتميز بأنها وسيلة جذابة
للعرض المرئي داخل المساحات الداخلية
والمحالت التجارية والصاالت مع توفير
متطلبات التشغيل مع نقل الفعاليات
الداخلية بشكل جذاب .
شاشات التأجير اليومي
تقدم الشركة نظام التأجير اليومي
للمؤتمرات والفعاليات واالحتفاالت مع
امكانية نقل البث المباشر عبر الدوائر
المغلقة فى مكان الحدث لعرضها
على الشاشات مع الربط السمعي
بواسطة فريق متخصص من المصممين
المحترفين .
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المطبوعات واإلخراج الصحفي
Prints and Layout
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المطبوعات واإلخراج الصحفي
Prints and Layout

ي ُ َع ّد اإلخـــراج الصحفي عملية فنية لها وجهان األول جمالي والثاني
وظيفي ،فهو يعد خطوة مهمة من خطوات إصدار الصحف والمجالت
لعرض المضامين التحريرية على الصفحات ،وبشكل جذاب ومميز.
له أدواته ..فالمطبوعة
فاإلخراج الصحفي ( )Layoutهو فن تطبيقي ُ
(صحيفة-مجلة وغيرها) تصـــــدر ليقـــرأها الناس ،وكلما سهلت عملية
القراءة كان ذلك دلي ً
ال على نجـاح اإلخـراج الصحفي.ا
والتصميم ( )Designهو رسم أَولي يوضح تصور المصمم لعمل
الصفحات مستهدف ًا توزيع العناصر البنائية ،توزيع ًا يضفي عليها
وضوح ًا وجما ًال.
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البروشورات والكتيبات
إن الدعايـة المطبوعة سواء كانت مطوية أو بروشور أو كتيب تعتبر
من أقدم الوسـائل اإلعالنيـة ،حيث أنها بدأت مع بدايـة العصر الحديث
وصناعـة مكائـن الطبـاعة.
العديـد من الناس يحصلـون على المطبوعات الدعائية وإن كانـوا ال
يهتمون بما تحتويـه هذه المطبوعة ولكن المظهر الجيـد والتصميم
واإلخـراج الجميل والطبـاعة المتقنـة  ،قبل هذا كله المحتوى المتميـز
للمطبوعة تحفزه على اإلحتفاظ بنسخة منها.
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المجالت المتخصصة والنشرات
هي منشور يصدر بشكل دوري ،وتحتوي على
العديد من المقاالت المختلفة ,,ولعل أكثر
قبوال ،هو تعريف فرانك لوثرموت ،للمجلة
التعريفات
ً
بأنها« :مطبوع مغلف ،يصدر بشكل دوري ،طويل أو
قصير األجل ،ويحتوي على مادة مقروءة متنوعة».
وتختلف المجالت عن الجرائد من حيث الشكل
والمضمون .فالمجالت مصممة لالحتفاظ بها مدة
أطول من الجرائد .ولهذا تكون أصغر حجما وأفضل
شكال .ومن حيث المضمون فإن المجالت أقل اهتماما
باألحداث سريعة التغير .وتختلف المجلة عن الجريدة إال
أن كالهما يدخل تحت تصنيف «الصحيفة»
تعتبر مجلة ( )The Gentlemanالتي أصدرت في
عام  1731ألول مرة في لندن هي أول مجلة موجهة
لعامة الناس .وتعود كلمة مجلة  Magazineإلى
الكلمة الفرنسية  Magazinالمأخوذة عن كلمة
«مخزن» العربية. ،

وتنقسم المجالت عادة إلى قسمين
متخصصة وتسمى أيضا مجالت
تجارية وفنية وهي تلبي االهتمامات الخاصة
برجال األعمال والصناعة والحرفيين ،ومجالت
المستهلكين وهي تلبي االهتمامات
األوسع للجماهير،
تطورت المجالت العربية تطورا كبيرا،
فأصبحت تطبع على ورق مصقول
وأغلبها باأللوان ،وتحوي مادة غنية
تنافس أرقى المجالت العالمية من
حيث التحرير واإلخراج والطباعة ،وتعددت
المجالت ،فهناك مجالت للشباب ولألطفال
والكبار وللجامعيين والمثقفين وألوان
التخصص كافة.
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تصميم الشعارات
الشــــعار هو رمز أو صورة أو عنصر مرئي يسـتعمل للداللة على عالمة
تجارية أو سلعة معينة ،أو لتوضيح فكرة ،والشعار ليس فقط شكل أو
ايكونه أو اسم ذو زخارف ,إنه فلسفة لنشاط الشركه وخدماتها بطريقة
ترتبط في ذهن المتلقى بحيث يكون من الصعب عدم تذكرة.
وهو يمثل عالمة ثقة ،فمجرد رؤيتك لشعار شركه معروفة تطمئن
للخدمة المقدمة عن طريقها .يكون الشعار عادة مصمما بحيث يوصل
الفكرة بسرعة .
ويتكون الشعار عادة من عنصرين :صورة أو رمز وكتابة بخط معين
ومميز .ويكون الشعار عادة عالمة تجارية مسجلة .والشعار السهل
البسيط الخالي من التعقيد هو أقوى في إيصال الرسالة  ،وقد تكون
بساطته هي سر جماله.

تصميم الهوية البصرية
إن الهوية البصرية تلعب دوراً هامـ ًا في الطريقة التي تعرض بها
الشركة أو المؤسسة نفسـها ألصحـاب الشأن على الصعيـدين
الداخلي والخارجي ،وهي تعرب عن القيم والطموحات للشركة أو
المؤسسة وأعمالها وخصائصها.
فالهوية البصرية للشركات توفر التنظيم مع وضوح الرؤية والتعرف
بها .وهي تعبر عن بنية الشركة أو المؤسسة أمام أصحاب المصلحة
الخارجية ،وتصوير تماسكها.
وال تقتصـر الهويـة البصرية على الشعار واألوراق الرسمية للشـركات
والمؤسسات فقط بل تتجاوز ذلك إلى الهوية البصرية للحمالت
اإلعالنية والمؤتمـرات والندوات والمعـارض بحيث تصبح لكل فعالية
وحدة تصميمية واحدة تسهل عملية الربط البصري والسمعي
للحملة.
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من أعـــمــالــنا
Our work
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من أعمالنا
our work

إدارة المحتوى اإلعالمي لزيارة خادم الحرمين الشريفين
للمدينة المنورة 1440هـ  2018 -م
صناعة و إعداد المحتوى اإلعالمي لزيارة خادم الحرمين
الشريفين لعامي 1438-1439 / 1437-1438

لرعاية األيتام مبنطقة املدينة املنورة

اجلمعيــة السـعودية اخليـريــة
لرعاية مرضى القلب (قلوبنـــا)

تنظيم وتنفيذ وإدارة الحملة اإلعالمية والتسويقية
لجمعية تكافل الخيرية لرعاية األيتام بمنطقة المدينة
المنورة «ال تنساني».
إطالق وإدارة الحملة اإلعالمية لتأسيس وانطالق
جمعية القلب السعودية «قلوبنا».
تنظيم وتنفيذ وإدارة حملة
«أيتام المدينة جيران النبي»
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إنتاج وتنفيذ وإخراج الفيلم الوثائقي الخاص بمناسبة زيارة خادم
الحرمين الشريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز رحمه اهلل أثناء زيارته
للمدينة المنورة.
إدارة وتنفيذ حملة جمعية أطباء طيبة الخيرية «حياة».

إدارة وتنفيذ الحملة اإلعالمية للحي التراثي بحديقة الملك
فهد بالمدينة المنورة.
إنتاج وتنفيذ أفالم دعائية وإعالنية تم عرضها في
مجموعة قنوات( mbcوالعربية ،وروتانا خليجية).
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تنظيم الحمالت اإلعالمية لجمعية البر بالمدينة المنورة
لمدة ثالث سنوات متتالية.

تنظيم الحملة اإلعالمية للمهرجان التراثي األول والثاني
بالمدينة المنورة.

إخراج وتنفيذ مجلة الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة
المنورة.
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إدارة و تنفيذ أكبر مشروع نوعي وقفي بالمنطقة يهدف لتنوع مصادر الدخل
لصالح أيتام المدينة المنورة «نخيل اليتامى» بمبادرة ورعاية صاحب السمو
الملكي األمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة.
العـــال
 1437هـ
 2016م

ملتقى الفرســان الثالث

البطولة الدولية للقدرة والتحمل على كأس خادم الحرمين الشريفين

تنظيم وإدارة الحملة اإلعالمية لملتقى الفرسان األول والثالث للبطولة الدولية
للقدرة والتحمل على كأس خادم الحرمين الشريفين.

Inter. Endurance Championship King Salman Troph

تصوير وأنتاج أكثر من  250تقرير تلفزيوني لقناة . mbc
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تنظيم وإدارة عدد من الندوات اإلعالمية والصحفية لعدد من
المناسبات والفعاليات الوطنية الخاصة.
تنظيم ومشاركة في التنظيم لعدد من مؤتمرات ومنتديات اإلتحاد
العربي للشباب والبيئة التابع لجامعة الدول العربية بالقاهرة ولبنان
والسودان بالتعاون مع المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة
«ايسسكو» ووزارة الشباب المصرية واللبنانية ،برعاية أمين عام جامعة
الدول العربية.
(منتدى شباب الجامعات العربية الثامن ..دور شباب الجامعات العربية
في التصدي للعنف والتطرف واإلرهاب.
إنتاج وتنفيذ وإخراج الفيلم الوثائقي لمجمع الملك
فهد لطباعة المصحف الشريف.
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تأسيس وإدارة عدد من المراكز اإلعالمية.

إصدار وتنفيذ وإخراج مجلة «بيت المواطن» الصادرة من إمارة
منطقة المدينة المنورة لثالث أعوام متتالية.
تصميم وإخراج وتنفيذ الكتيب الوثائقي لوزارة الصحة بمناسبة إفتتاح خادم
الحرمين الشريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز رحمه اهلل لمستشفى النساء
والوالدة واألطفال بالمدينة المنورة.

اجلمعيــة السـعودية اخليـريــة
لرعاية مرضى القلب (قلوبنـــا)

التنســانـي..
تبرعوا أليتام المدينة المنورة

زكاتك
أليتام
المدينة

تنفيذ وتصميم عدد من الشعارات للمؤسسات
والشركات والجهات الحكومية والمهرجانات
والفعاليات منها:
وزارة اإلعالم.
الجمعية التعاونية الزراعية بالمدينة المنورة.
مهرجان التمور.
جمعية القلب السعودية «قلوبنا».
وقف «نخيل اليتامى».
حملة «ال تنساني»
حملة « أيتام المدينة جيران النبي».

اإلعداد والتنسيق للبث المباشر للمناسبات والفعاليات والبرامج
لعدد من القنوات الفضائية (سكاي نيوز عربية.mbc ، BBC ،
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جمعية المدينة المنورة

لمتالزمة داون

أرقام حسابات اجلمعية

SA 4880000432608010310009
SA 2615000999127940010006
SA 3050000000010729404004
جمعية المدينة المنورة

لمتالزمة داون
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إطالق الحملةو اإلعالمية لجمعية المدينة المنورة لمتالزمة داون.

0503026655
madinahds

0148450222
جمعية املدينة ملتالزمة داون

www.madinahds.com

تنفيذ الحملة اإلعالمية لميدان الفروسية بالمدينة المنورة.
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تنظيم وتنفيذ وإدارة مبادرة خير أمة
تحت إشراف إمارة منطقة المدينة المنورة
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