
حملة التبرع بالدم 
قطرة حياة

متطلب لمقرر تصميم الحمالت اإلعالمية اإلعالنية 



قطرة حياة
حاالت٣كل متبرع بالدم ينقذ حياة 

الحملة



المشكلة أو الظاهرة

مقارنة بنفس الفترة الزمنية من العام الماضي بسبب % 10تعاني مراكز التبرع بالدم في الدولة انخفاًضا بنسبة 

.فايروس كورونا وهي مشكلة تهدد حياة الكثير من المرضى الذين يحتاج بعضهم لنقل بشكل يومي



أهداف الحملة

رفع نسبة الوعي لدى األفراد 

ة األخرين ينصب تركيز الحملة على مساهمة األفراد المتبرعين في تحسين صح

في المجتمع المحلي

ضوء عليهاترويج فكرة الحاجة إلى مشاركة الحياة عن طريق التبرع بالدم وتسليط ال



أهداف الحملة

زمة إشراك المسؤولين في وضع يرامج وطنية فعالة للتبرع بالدم وتزويدها بالقدرات الال

للمسارعة في تلبية الطلب المتزايد على الدم اثناء الطوارئ

التركيز االهتمام على خدمات الدم باعتبارها خدمة مجتمعية واهمية المشاركة 

.فيها للوصول إلى امدادات الدم الكافية

ارئ تعزيز دمج خدمات نقل الدم في األنشطة الوطنية للتأهيب لمواجهة الطو

واالستجابة الحتياجاتها 



والحملة ( دريجيالبداية القوية ثم التناقص الت)سيتم استخدام شكل من أشكال استراتيجيات الحمالت وهو شكل 

يديو ستبدأ على جميع وسائل التواصل وجميع اإلمكانيات المقدر استخدامها تشمل الصور ومقاطع الف

أيام 7والرسائل النصية ثم تبدأ بالتناقص التدريجي وذلك بسبب مدة الحملة وهي 

ة استراتيجة الحمل



لمستهدف ا الجمهور 

سنة٣٥إلى ١٨الجمهور السعودي من كال الجنسين وباألخص الشباب الذين يتراوح أعمارهم من 



ك المبادئ بجميع نطمح إلى تعزيز التعاون وضمان نشر المبادئ المتعلقة بالتبرع بالدم وتحقيق توافق اآلراء حول تل

انحاء العالم والعمل في الوقت نفسه على زيادة معدل توافر الدم

رؤية الحملة



في مدينة ٢٠٢١يونيو ٢١إلى ٢٠٢١يونيو ١٤تبدأ الحملة في اليوم العالمي للتبرع بالدم ولمدة أسبوع ابتداءا من تاريخ 

وواجهة الرياض ومجمع  u walkالرياض بالتعاون مع مستشفى الملك خالد الجامعي ومستشفى العسكري وايضاً منطقة الـ 

.النخيل مول والرياض بارك وحديقة الملك فهد

وقت انطالق الحملة



ةميزانية الحمل

عالنية لاير يشمل ذلك تكلفة التخطيط للحملة وتصميم وإنتاج الوسائل اإل600,000تقدر ميزانية الحملة بحوالي 

والمتابعة ميدانياً للمواقع المستهدفة بالحملة وتقييم وصولها للجمهور المستهدف



ملةالوسائل االتصالية للح
(برامج واعالنات)التلفاز 

الصحف التقليدية وااللكترونية

(، سناب شات، يوتيوبتويتر)مواقع التواصل االجتماعي 



دعوة للمشاركة بالحملة



أخبار إقامة الحملة



بتويترالحساب الرسمي للحملة 



ملة يستهدف الحانفوجرافيك

قطرة حياة



فيديو يستهدف الحملة



لةالوسائل المستخدمة بالحم

إعالن بمحطات االنتظار



إعالن باللوحات اإلعالنية بالشوارع

لةالوسائل المستخدمة بالحم



إعالن باألسواق

لةالوسائل المستخدمة بالحم



قطرةحياة

حياة٣حاالت متبرعبالدمينقذ كل

إعالن تلفزيوني

الوسائل المستخدمة بالحملة



لةالوسائل المستخدمة بالحم



لةالوسائل المستخدمة بالحم



الوسائل المستخدمة بالحملة



الوسائل المستخدمة بالحملة



www.life1ksu.com

life1ksu@gmail.com

twitter: life1ksu

للتواصل

http://www.life1ksu.com/
mailto:life1ksu@gmail.com


وفاء السيف

ريما الحربي

رند العسكر

لطيفة الغيهب

قام بإعداد الحملة


