
آيس كريم أمازحملة 

:إعداد الطالبات
الهذالدالل –العنود الحبل 

فاتن الشهري-أمل القرني-شادن السبيعي

:إشراف
بن صالح الغامديسعيد.د
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فكرة المنتج

(يزكوككريمايس)الجديدمنتجنانطلقجعلتناالصيفحرارة
.المستهلكتجذبمميزةوبطريقةمبتكرةبفكرة

ايالش،أزرقتوتفانيليا،،شوكوالتة،فراولة)نكهاتوبعدة
.(األخضر
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شعار و رمز الحملة
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رؤيتنا

ختلفةمبنكهاتباآليسكريمكوكيزيقدمسعوديمنتجأولنكونأن
(أماز)تكونوأنالسعودي،السوقفيالمميزاالسموبناءومميزة،

ألنهلالعميرضاإلىنتطلعكماللمستهلكين،المفضلةالعالمةهي
.النجاحمفتاحهو



أهدافنا
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4 3

زيادة الطلب على المنتج ورفع نسبة 12
.المبيعات

الجديدبالمنتجالجمهورتعريف

المستهلكينتذوقعلىالضوءإلقاء
للمنتج

.زيادة عدد المستهلكين للمنتج
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االستراتيجية المستخدمة

وتصلمكثفةالبدايةستكونحيثتدريجياًتتناقصثمقويةبدايةستبدأحملتنا
مرحلةإلىتصلحتىتدريجياًتتناقصثمالمستهدفواالنتشارالتأثيرذروةإلى

.عليهوتثبتاالنتشارمنمعينة
كملةمالوسائلأناعتبارمتكاملالتوزيعفسيكونالوسائلبينالتوزيعأما

..لبعضها
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رسالتنا

لىعتحافظوأنوإقليمياً،محلياًمنتجاتهاوتنوعجودةفيمتميزاًنموذجاًأمازيكونأن
.وإرضائهممنتجاتها،مستوىفيعمالئهاطموحاتوتسبقواألصالةالريادة

جمهورالطبيعةمعلتتناسبالقراءةوسهولةوالوضوحباإلنقرائيةرسالتناوتتسم
.المستهدف
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رسائل الحملة اإلعالنية 

رسائل ترويجية

يق استخدام الرسائل الترويجية لتطب
%  50العروض ايس كريم أماز مثل 

. الثاني البوكسخصم على 

ةعاطفياستماالت

ات إعالناستخدام االستمالة العاطفية مثل 
وإن صمت )االنسقرامايس كريم أماز على 

عن صديقك ولم يتكلم ،فال ينقطع قلبك
ك صديقمنشن(.. اإلصغاء الى صوت قلبه

الصدوق اللي محتاج جلسة ايس كريم 
.  معاهوسوالف 

األسلوب التشويقي 

استخدام األسلوب التشويقي في الرسائل
مثل إعالنات ايس كريم أماز على االعالنية 

ال تروحون بعيد باقي اقل من يومين )تويتر
حر بتنسيكمعلى النكهة الجديدة الي 

..(الصيف 



9

رسائل ترويجيةةعاطفياستماالتاألسلوب التشويقي 
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رسائل تربط المنتج 
بمناسبات الجمهور 

ربط المنتج بسعر رخيص
مقابل طعم رائع
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الجمهور المستهدف

منطقةسكانهمالحملةهذهمنالمستهدفالجمهور
الجنسينكالفيعامةواألطفالالشبابمنالرياض

.سنة٣٠إلىسنوات٧بينماأعمارهميتراوحالذينوباألخص



12

وقت انطالق الحملة

اريختمنأسبوعينلمدةوستستمرالحرارةشديدالصيففصلفيالحملةستبدأ
.يوليو٢٠تاريخإلىيوليو٧

هيالمقاتجمعوأماكنكاألسواقالعامةاألماكنفيوتحديدًاالرياضفيالحملةمكان
تمعللمجمقدمهترفيهيةفعاليةوهي"فرحأصنع"فعاليةمثلوالفعالياتوالمطاعم

.المستهدفالجمهورمنممكنعددألكبرللوصول



ميزانية الحملة
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نوعلطبيعةوذلكسعوديريالمليون2حواليالحملةميزانيةتقدر
الناسمنالكبيرالحيزيمثلالحملةفجمهورجمهورهاواختيارالحملة

الوسائلمنقدرأكبرالحملةفتستخدموالشباباألطفالوهم
تحديدتمذلكعلىوبناءالمحددجمهورهاإلىتصلالتيوالرسائل
.الحملةلهذهالمقدرةالميزانية
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الالفتات اإلعالنية

ذات في الشوارع الرئيسية يتم عرضها 

.الكثافة المرورية العالية

ديةالوسائل التقلي

ر في اإلعالنات التي تظه MBCإعالن عبر قناة
بين المسلسالت وتم تحديد هذه القناة

تحديدا ألنها األكثر شعبية لدى الجمهور 
.المستهدف

االتصال الشخصي

الوسائل االتصالية للحملة

عن طريق النزول ومقابلة الجماهير 
من طريق االتصال المباشر عن 

خالل توزيع عينات من اآليسكريم 
.في الفعاليات المناسبة
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الوسائل االتصالية للحملة

كونها األكثر مشاهدة من قبل الجمهور المستهدف 
وتفعيل إعالنات سناب شات وسيتم التركيز على 

كما سوف يتم السحب على عبر تويتر الحسابي الرسمي 

.اإلنستغرامالجوائز عبر الحساب الرسمي في 

بتوصيل عمل تطبيق خاصوذلك عن طريق 
الطلبات من محل آيسكريم أمياز للتسهيل على 

.الجمهور المستهدف

وسائل التواصل االجتماعي التطبيق االلكتروني
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فيديو إعالني

https://youtu.be/by2-S4rjtsE

https://youtu.be/by2-S4rjtsE
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منتجات آيس كريم أماز 
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سكوب١النكهات

فراولة-
شوكوالته-
فانيليا-
توت أزرق-
الشاي األخضر-

ريال٥-
ريال٥-
ريال٥-
ريال٥-
ريال٥-

القطعةالكوكيز

شوكوالته-
فانيليا-

ريال٣-
ريال٣-

قائمة األسعار 
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عبوات التغليف
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الزي الموحد للموظفين
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موقع آيس كريم أماز

طريق الملك عبدالعزيز–٥مخرج –الرياض 
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اإلعالنات
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اإلعالنات
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اإلعالنات
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اإلعالنات
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اإلعالنات
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مشاركات آيس كريم أماز
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يس كريم أمازآحسابات 

تويتر

تطبيق 
للتوصيل انستقرام
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تواصل معنا

@icecream_ammaz

@icecream_ammaz

011200000

ناللطلب عن طريق تطبيق
Amaze icecream

الملك -٥مخرج –الرياض 
عبدالعزيز
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..شكرا لحسن استماعكم


