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الفكرة األساسية من البروجكت وهو تأسيس قسم التسويق مع رقم تتبعي بحيث يكون 

الحملة اإلعالنية واحدة تكفي لعدة سنوات متتالية بجميع مواقع التواصل االجتماعي و 

معرفة مكان و وقت اهتمام الفئة المستهدفة لتمكن الُمعلن وضع اإلعالن والمحتوى بالوقت 

.والمكان الصحيح

Comfort Healthy
مطعم صحيهيلثيكمفورت 
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التسويق من خالل التطبيقات الذكية التسويق من خالل تتبع البيانات التسويق من خالل الحمالت المتقطعة

.جاهز و هنقريستيشن و مرسول والتطبيقات اآلخرى

توحيد + مع مراعاة أن تكون قائمة الطعام موحده 

مع التطبيقات على أن اإلشتراك+ السعرات الحرارية 

يكون المطعم من ضمن المطاعم التي تشارك 

.بالعروض الشهرية للعمالء وتفعيل أكواد خصم

وهي التسويق من غير إدارة موقع إلكتروني أو 

إدارة موقع على الخارطة

C o m f o r t  H e a l t h y

خدمة التسويق المتاحة لـ

األفضل

وهي تأسيس منصة أساسية لجمع بيانات التسويق و 

زيادة األرشفة

Google ىاإللكترونية عل

منه خاللاإلستفادةلعدم فقدنا فائدة التسويق القديم و 

.الحمالت اإلعالنية القادمة بالمستقبل
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المتطلبات

تعديل قائمة الطعام وتوحيدها بجميع منافذ البيع اإللكترونية و المحل 

SEO تأسيس موقع إلكتروني مع نطاق سعودي لزيادة فعالية األرشفة اإللكترونية

.تجهيز محتوى لفئات مستهدفة مختلفة 

.للحميات المعتمدة على السعرات الحرارية اليومية–للنوادي الرجالية –للنوادي النسائية 

. زيادة عدد السناكات الصحية

( مشروبات البروتين –قهوة بدون كافيين –بسكوت وكيك النخالة و الشوفان والتمر -طلباً  اآلعلى*منكهات للماء -بقالوة –معمول )
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مراحل العمل

01

تأسيس موقع إلكتروني معتمد من مركز المعلومات السعودي للشبكات

(صورة من السجل التجاري)المتطلبات 

06

ربط  google An.  ROI

05

Google ADs

تبدء تأسيس الحملة اإلعالنية 

وتجهيزيها على حسب الرغبة

02

توحيد مواقع التواصل االجتماعي

واتساب-إنستقرام –سناب شات –تويتر 

03

Google Map  إدارة المحتوى لـ

إدارة + زيادة المحتوى + قوائم االشتراك + قائمة الطعام 

ربط الموقع + روابط التطبيقات المشترك بها المطعم 

تمكين الطلب و التجهيز على+ اإللكتروني 

WhatsApp Business

04

يةتفعيل األرشفة اإللكترون

بدء تفعيل أوتوماتيك بالثواني النتائج ت

.بالظهور مع كثرة البحث

Google يتم تقديم الطلب على
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وقت إنجاز العمل
C o m f o r t  H e a l t h y

مع المحتوى+ الموقع اإللكتروني 

يوم عمل بعد صدور 15إلى 5مدة اإلنجاز من 

الموافقه على الدومين من مركز المعلومات 

.السعودي وهيئة االتصاالت و تقنية المعلومات

1

سيتم *مواقع التواصل االجتماعي بدون محتوى 

.إعادة ترتيب المحتوى السابق

بعد االنتهاء من أيام كحد أقصى 8مدة اإلنجاز 

الموقع

2

Google Map    إدارة المحتوى لـ

أيام عمل وتختلف على حسب 10مدة اإلنجاز 

.موافقة من إدارة            على الطلب 

3

تفعيل األرشفة اإللكترونية

ساعة تبدء األرشفة وتستمر 48مدة اإلنجاز 

بشكل تلقائي عملنا نحن فقط تحديث أسبوعي

.لمدة سنة

4

Google

Google ADs

مع إصدار بطاقة فيزا + مدة اإلنجاز يومان عمل 

.خاصة للحساب

5

ربط    google An.  ROI

ساعة 11ساعات العمل . مدة اإلنجاز يوم واحد

.باليوم

6
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خدمة                     لمرة واحد فقط وال تحتاج إلى تجديد ماعدا إشتراكجميع الخدمات 

(أشهر3)على األقل لمدة اإلشتراكيفضل 

Google ADs

تفاصيل مهمة العمل

سؤال في بال كل العمالء ، متى تظهر نتائج العمل على مشروعي ؟ 

نتائج العمل لدينا تظهر بشكل فوري والدعم لتقني للموقع اإللكتروني

.مجاناً لمدة سنة
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و نسعد أن نكون شريك نجاح ألعمالك التجارية

وتفاصيل السعر على صفحتك الشخصية علىالكوتيشنعلى لإلطالع

موقعنا من هنا
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