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ــواق.  ــى ا�س ــد عل ــج جدي ــة لمنت ــة إعالني حمل
تكمــن ميزتــه التنافســية فــي كونــه عضــوي 
والمــواد  الســكريات  مــن  خــاٍل  وطبيعــي، 
يمــدك  لكونــه  با�ضافــة  الحافظــة، 

باحتياجك اليومي من الفيتامينات.



ــتماالت  ــرة واالس ــتماالت المباش ــتخدام االس ــيتم اس س
حاجــة  بتوضيــح  وذلــك  الســلعة.  نحــو  الموجهــة 
ــالل  ــن خ ــا م ــح خصائصه ــلعة، وتوضي ــتهلك للس المس
عصيــر  بـــ  صحتــك  علــى  «حافــظ  الحملــة  شــعار 

الفيتامينات» وإعالناتهافي مختلف الوسائل.

رسائل الحملةرسائل الحملة



المجتمع السعودي ذكور¨ وإناث¦ 
بجميع فئاته العمرية.

الجمهور المستهدفالجمهور المستهدف



أهداف الحملةأهداف الحملة

المــــــــنتج  عــرض 
جــــــّذاب  بشــكل 
ــور  ــب الجمه يناس
فعهـــــــــــم  يد و

للشراء.

الجانــب  تحســين 
والبعــد  الصحــي 
ــي  ــر الت ــن العصائ ع
علــى  تحتــوي 
مــواد  و  ســكريات 

حافظة

بنــاء ســمعة 
عــن  جيــدة 

المنتج

١٢٣



البداية القوية ثم التناقص التدريجي
االستراتيجية المتبعة



انطالق الحملةانطالق الحملة
تنطلق الحملة في الخامس من ديسمبر.

بالتوعية  الحملة  تبدأ  أسبوعين  لمدة  الحملة  تمتد 
بأهمية الفيتامينات لصحة الجسم، ثم تبين توافرها 

بشكل متكامل في «عصير الفيتامينات».   



تنطلق الحملة في الخامس من ديسمبر.
بالتوعية  الحملة  تبدأ  أسبوعين  لمدة  الحملة  تمتد 
بأهمية الفيتامينات لصحة الجسم، ثم تبين توافرها 

بشكل متكامل في «عصير الفيتامينات».   

١,٥ مليــون ريــال للعمــل 
علــى الحملــة وتصميمهــا 
بشــكل  وإخراجهـــــــــــــا 
منظــم. فســيتم الدفــع 
المـــــادية  للمــــــــــــــوارد 
مــن  كذلــك  والبشــرية 
مصوريــن  و    مصمميــن 

ومنتجين.

ميزانية الحملة



أن  المستحسن  من  الحملة  في  المستخدمة  الوسائل 
العربية  المملكة  في  المتاحة  الوسائل  جميع  تكون 
السعودية مستخدمة �ن كل وسيلة تدعم وتقوي تأثير 
المعرض،  التلفزيون،  الصحف،   منها:  ا�خرى،  الوسيلة 
واللوحات والبوسترات ا�عالنية، المسابقات التفاعلية مع 

الجمهور ، وأيض¦ وسائل التواصل منها: تويتر ويوتيوب.

الوسائل االتصالية للحملة



حسابنا على تويتر



إعالن عن الحملة عبر تويتر



انفوجرافيك
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 كشك لعرض المنتج
و�عطاء عينات مجانية للحضور



مسابقة

لمكونات الحضور   بتخمين 
كاملة الفيتامينات   عصير 
قسيمة على   يحصلون 
درزن إلى  با�ضافة   شراء 

 من عصير الفيتامينات



مطوية الحملة





زّي المنظمين



زّي المنظمين



 ا�عالن عن المنتج
على لوحة إعالنية
 ا�عالن عن المنتج
على لوحة إعالنية



 مــقطع
ترويجي
 عـــــلــى
يوتيوب

 مــقطع
ترويجي
 عـــــلــى
يوتيوب



 إعالن ترويجي
 يتضمن قيـم
 العائـــــــــــــلة
وا¦صدقـــــــاء

 إعالن ترويجي
 يتضمن قيـم
 العائـــــــــــــلة
وا¦صدقـــــــاء

 



ا�عالن عـــــن
كشك تجربة
المنتـــــــــــــج
عـبر الصـحف
ا�لكـــــترونية

ا�عالن عـــــن
كشك تجربة
المنتـــــــــــــج
عـبر الصـحف
ا�لكـــــترونية



ا�عالن عن
المنتـــــــــج
 عــــــــــبـــــر
 الصـــــحف
 ا�لكترونية

ا�عالن عن
المنتـــــــــج
 عــــــــــبـــــر
 الصـــــحف
 ا�لكترونية



فريق العملفريق العمل

نوره الرشـــيدنجود الشلهوبقرار العويسي مياد الحريصروان النويصر


