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ُمقّدمة

ــب  ــوُّر، ويلع ــة التَّط يع ــة والسَّ يَّ ــة األهمِّ ــات البالغ ــد القطاع ــام أح ــّد اإلع يُع
ــر  ــة قط ــهد دول ــار تش ــذا اإلط ــاالت، ويف ه ــف املج ــا يف ُمختَل دوًرا محوريًّ
ــري«  ــز جال ــارت »آيدي ــا اخت ــن هن ــة؛ م ــطة اإلعاميَّ ــًدا يف األنش ــوًّا متصاع من
أن تكــون دولــة قَطــر البيئــة الحاضنــة ألنشــطتها؛ وذلــك بهــدف تقديــم 
ــة  ــة اإلعاميَّ ــم النَّهَض ــهم يف َدْع ــي تُْس ــدة، والت ــة الرَّائ ــا اإلعاميَّ ِخْدَماته
التــي تشــهدها قطــر، وكــذا يف إْشــبَاع حاجــات الَعِميــل القطــرّي ِمــن أفــراٍد 

ـة. َســات للِخْدَمــات اإلعاميَـّ وُمؤسَّ

تســعى الرشكــة لتقديــم ِخْدَماتهــا َوفْــق أحــدث األســاليب والخــرات، مــع 
حرصهــا عــى أن تتــواءم تلــك األســاليب مــع العــادات والتَّقاليــد العربيَّــة. 
وَتْتَلـِـك »آيديــز جالــري« ســنوات طويلــة مــن الخــرة يف مجــال التَّعامــل مع 
ــة؛ ُتَكِّنهــا هــذه الخــرات مــن  ــة منهــا والدوليَّ َســات اإلقليميَّ ُمختَلــف املُؤسَّ
ــة وطبيعــة األعــال وتطويرهــا لتتــواءم مــع طبيعــة احتياجــات  تحديــد نوعيَّ

ــة. ــوق املحلِّيَّ السُّ

قيقــة  الدَّ ـروف  الظُـّ فَْهــم  يف  املرُتاكَِمــة  جالــري«  »آيديــز  خــرة  تُعــّد 
ــة التــي  للمنطقــة وأســاليب العمــل املتَّبَعــة فيهــا مــن العوامــل املُهمَّ
ــة التــي تتبنَّــى مناهــج عمــل  ُتيّزهــا عــن العديــد مــن رشكات الَعاقَــات الَعامَّ

ـة املنطقــة.  مســتوردة ال تراعــي خصوصيَـّ

كــا تشــهد اســرتاتيجيَّات »آيديــز جالــري« يف مجــال اإلعــام الَعاقَــات 
رشائــح  إىل  الوصــول  لرســالتها  يضمــن  مبــا  متواصلــة  تطــوُّرات  ــة  الَعامَّ
املجتمــع املســتهَدفة بشــكٍل صحيــٍح وفّعــاٍل، كــا تَْحــرص الرشكــة عــى 
ــة ســواء يف القطــاع الخــاّص أو القطــاع العــام، مبــا يعــّزز  إرضــاء العمــاء َعامَّ
ّ القطــرّي والخليجــّي، ويدفعهــا  بالتَّــايل  ــوق املََحــيِّ مــن نشــاطها يف السُّ

ــدويّل. ــّي وال ــع اإلقليم ــن التَّوسُّ ــد م إىل مزي





ما هي »آيديز جالريي«؟

صــات ِضْمــن مجــال اإلعــام.  ة تخصُّ رشكــة تقــّدم خدمــات ُمتنوِّعــة يف عــدَّ
ــوق التَّنافســيَّة اليــوم؛ مــن خــال اإلبــداع يف  اكتســب فريقنــا مكانــًة يف السُّ
تقديــم َمزيــج مــن األفــكار واملهــارات بشــكٍل ُمتَّســق، باإلضافــة إىل الخدمــات 

ــودة. ــة الج ــات عالي ــة، وُمْخرََج ــات النِّهائيَّ ــة، واملُْنتََج النَّوعيَّ
ُتثِّــل الرِّعايــة الفرديَّــة واالهتــام الثَّابــت الــذي نُوّجهــه إىل جميع مشــاريعنا 
ــة أنَّ األمــر  ــة تامَّ ــن عــى دراي ــا. نح ــتقطاب عمائن ــيَّة يف اس ــَل أساس عوام
ــل للفــوز بثقــة العميــل؛ خاصــًة عندمــا  ــب أكــر مــن ُمــزوِّد للخدمــة ُمؤهَّ يتطلَّ

ــق األمــر مبشــاريع عاليــة القيمــة. يتعلَّ
منــذ البدايــة تــمَّ بنــاء رشكتنــا عــى أســاس قــوّي مــن النَّزاهــة واألمانــة 
ــزة يف املجــال  ــرَة وُمَميَّ ــة وُمبتَك ــا هــو تقديــم حلــول إبداعيَّ ــداع. هدفن واإلب

اإلعامــّي.





التعريف 

تُعــّد »آيديــز جالــري« رشكــًة رائــدًة يف مجــال الِخْدَمــات اإلعاميَّــة املُتَكاِملـَـة، 
ــرَّأي وِخْدَمــات  م ِخْدَماتهــا يف مجــال الرَّْصــد اإلْعاِمــّي واســتطاعات ال وتُقــدِّ
ـة،  ــة، وإدارة األزمــات اإلعاميَـّ ويــج والَعاقَــات الَعامَّ الّدعايَــة واإلعــان والرتَّ
واستشــارات  اإللكــرتويّن،  والتَّْســويق  العــاّم،  الــرَّأي  اتِّجاهــات  وقيــاس 

ــات. ــن الِخْدَم ــا م ــة، وغره ــيَّة واإلعاميَّ ِس ــْمَعة املُؤسَّ السُّ

الرسالة

ـة اإلعــام ودوره املحــورّي،  يَـّ تســتند رســالة »آيديــز جالــري« عــى أهمِّ
ــق  ــاء وتحقي ــة للعم ــة ُمتَكاِملَ ــات إعاميَّ ــم ِخْدَم ــالتها بـــ »تقدي ــل رس وتتمثَّ

أعــى إشــباع ممكــن لحاجاتهــم ورغباتهــم«.

الرؤية

ات االبــداع واالبتــكار اإلْعاِمــّي  تتمثَّــل رؤيــة »آيديــز جالــري« بـــ »َدْعــم ُمــؤرشِّ
ــة«. ــات اإلعاميَّ ــوُّر الِخْدَم ــاَهمة يف تَط واملُس





األهداف 

ــة لتحقيــق  ــة املُتَكاِملَ تســعى »آيديــز جالــري« مــن خــال أنشــطتها اإلعاميَّ
ُجملــٍة مــن األهــداف؛ منهــا:

ـة التــي تشــهدها املنطقــة عموًمــا، 	  َدْعــم التَّطــوُّر والنهضــة اإلعاميَـّ
ودولــة قطــر عــى وجــه الخصــوص.

ــباع 	  ــى إش ــق أع ــات تُحقِّ ــم ِخْدَم ــّي وتقدي ــكار اإلْعاِم ــَداع واالبت ــم اإلبْ َدْع
ــاء. ــات العم ــن لحاج ُمْمِك

ــة 	  ــات اإلعاميَّ ــوق الِخْدَم ــة يف س ــوقيَّة ُمْمِكَن ــة ُس ــى ِحصَّ ــول ألع الُوُص
ــريّب. ــج الع ــر والخلي ــة قط يف دول

ــز عــى 	  ضــان بيئــة عمــل داخليَّــة تدعــم اإلبـْـَداع واالبتــَكار اإلْعاِمــّي، وتُحفِّ
ــال. العمــل الَفعَّ

ـة يف بيئــة العمــل، وتحقيــق 	  تكريــس َمْفهــوم املســؤوليَّة االجتاعيَـّ
األثــر االجتاعــّي املنشــود.





الِقيَم

َدْعــم االبتــكار: تُؤمــن الرشكــة بــأنَّ اإلبــداع واالبتــكار ُيثِّــل رافعــة تشــغيليَّة 	 
رئيســة ألنشــطتها.

ــفافية مــع 	  ــفافية: تحــرص الرشكــة عــى االلتــزام مبختلــف معايــر الشَّ الشَّ
. عمائها

املصداقيَّــة: تلتــزم الرشكــة بأعــى درجــات املصداقيَّــة مــع عمائهــا ومــع 	 
البيئــة التــي تعمــل بهــا.

ـة 	  ـة: تؤمــن الرشكــة بــأنَّ املســؤوليَّة االجتاعيَـّ املســؤوليَّة االجتاعيَـّ
ـل املفتــاح األهــّم للنَّجــاح. ُتثِـّ





العالمة التِّجاريَّة

ـة للرشكــة تَُشــكِّل املُعــرِّ األهــم عــن أنشــطتها وِقيَمهــا  العامــة التِّجاريَـّ
ــث  ــتمّر وتحدي ــر مس ــى تطوي ــة ع ــرص الرشك ــة، وتح ــؤوليّتها االجتاعيَّ ومس
 ّ ــيِّ ــوق املح ــدًة يف السُّ ــا رائ ــظ عليه ــث تحاف ــة؛ بحي ــا التِّجاريَّ ــم لعامته دائ

واإلقليمــّي.





فريق العمل 

ــة عاليــة،  ــة وإداريَّ تعتمــد الرشكــة عــى فريــق عمــل ُمكــّون مــن خــرات فنِّيَّ
َات االبتــكار واإلبــداع  وتســعى الرشكــة لتهيئــة بيئــة عمــل داخليَّــة تدعــم ُمــؤرشِّ
لــدى فريــق العمــل، وتســعى الرشكــة لضــان ُمعــدَّالت والء تنظيمــّي ورضــا 
الخــرة  لرفــع مســتوى  وظيفــّي مرتفعــة، كــا تســعى بشــكٍل مســتمّر 

وُمعــدَّالت األداء.





القيمة املضافَة

الواجهــة  تُعــّد  ســتحقِّقها  التــي  املضافــة  القيمــة  بــأنَّ  الرشكــة  تؤمــن 
ــر الحقيقــّي للرشكــة؛  ــة ألنشــطتها، ومــن خالهــا ســيتم تحقيــق األث الحقيقيَّ
فالرشكــة ســتعمد، مــن خــال مختلــف أنشــطتها اإلعاميَّــة، إىل تحقيــق أعــى 

ــة. ــة املضاف ــن القيم ــاح م ل ُمتَ ــدَّ ُمع

 





ِخْدَمات الرشكة

ــة  ــات اإلعاميَّ ــال الِخْدَم ــطتها يف مج ــا أنش ــري« ِخْدَماته ــز جال ــدم »آيدي تق
ــة  ــات اإلعاميَّ ــا الِخْدَم ة، منه ــدَّ ــاالت ع ــا يف مج ــوزع ِخْدَماته ــة، وتت املُتَكاِملَ
ـات، إضافــة لِخْدَمــات الرَّْصــد اإلْعاِمــّي، وإدارة الَعاقَــات  املصاِحبَــة للفعاليَـّ
وإدارة  ويجيَّــة،  الرتَّ الحمــات  وإدارة  العــاّم،  الــرَّأي  واســتطاعات  ــة  الَعامَّ

لــة. األزمــات اإلعاميَّــة، وغرهــا مــن الِخْدَمــات ذات الصِّ

وفيام ييل تبيان ألهّم األنشطة التي تتبنَّاها الرشكة





ِخْدَمات صناعة وإدارة املحتوى

ــا  م »آيديــز جالــري« ِخْدَمــات صناعــة املحتــوى اإلعامــّي، وذلــك انطاقً تُقــدِّ
يَّــة املحتــوى الَجيِّــد واملُميَّــز. وتحــرص الرشكــة عــى تقديــم محتوى  مــن أهمِّ
وانتشــار  نجــاح  يف  يُْســهم  واإللهــام  ـة  والجاذبيَـّ اء  بالــرَّ ـز  يتميَـّ إْعاِمــّي 
ــوى  ــة املحت ــات صناع ــمل ِخْدَم ــات، وتش ــة باملُنظَّ ــة الخاصَّ ــة التِّجاريَّ العام
َدة، وتحديــث املحتــوى  تقديــم محتــوى بلَُغــات مختلفــة ومضامــن ُمتعــدِّ

ــة. ــن املُنظَّم ة ع ــرِّ ــورة ُمع ــم ص ــه وتقدي وإدارت





 تنظيم وإدارة الفعاليَّات

تســعى »آيديــز جالــري« لتقديــم جملــة خدمــات يف إطــار تنظيــم الفعاليَّــات 
ـة  مــن معــارض ومؤتــرات وغرهــا، وتُــويِل الرشكــة هــذا املحــور أهميَـّ
ــة، فاقتصــاد املعــارض  ــات يف التَّنميــة االقتصاديَّ ــًة؛ نظــرًا لــدور الفعاليَّ خاصَّ
إضافــًة  ْخــل،  للدَّ املُــِدرَّة  الرَّئيســة  القطاعــات  إحــدى  بــات  واملؤتــرات 
ّ اإلجــايّل، وزيــادة املتحّصــات الرضيبيَّــة،  لدورهــا يف دعــم النَّاتــج املحــيِّ
ــا  . أمَّ ّ ودعــم قطــاع ســياحة املعــارض؛ هــذا عــى مســتوى االقتصــاد الــُكيِّ
ــذا  ــإنَّ ه ــرات ف ــاركة يف املؤت ــة واملش كات العارض ــرشَّ ــتوى ال ــى مس ع
كات، ويرفــع مــن مســتوى  ــة لهــذه الــرشَّ ــورة الذِّهنيَّ ــزِّز مــن الصُّ القطــاع يُع
وعــي املســتهلكن بهــا. ويُشــكِّل قطــاع صناعــة املعــارض واملؤتــرات 
ــا مهــاًّ يف دولــة قطــر، فهــي تســتضيف ســنويًّا مــا يقــارب  ــا اقتصاديًّ جانبً
ــياحة  ــاع س ــن قط ــائح ِضم ــون س ــف ملي ــتقبل نص ــر، وتس ــرض ومؤت 100 مع
م خدمــات  القطــاع فــإنَّ الرشكــة ســتُقدِّ ـة هــذا  املعــارض، ونظــرًا ألهميَـّ
واســعة تشــمل التَّنظيــم والتَّحضــر والخدمــات اإلعاميَّــة وخدمــات املؤترات 

ــات. ــن الخدم ــا م ــة، وغره ــات العامَّ ــة، والعاق الصحفيَّ





 إدارة الحمالت اإلعالميَّة

وتنســيق  وإدارة  تنظيــم  مجــال  يف  ِخْدَماتهــا  جالــري«  »آيديــز  م  تُقــدِّ
ــا  ــد له ــط الجيِّ ــال التَّخطي ــن خ ــك م ــا، وذل ــة واإلرشاف عليه ــات اإلعاميَّ الحم
ــات  ــم الحم ــة وتقيي ــًة لدراس ــتهَدفَة، إضاف ــة املس ــوق والبيئ ــة السُّ ودراس
ــي  ــة الت ــالة اإلعاميَّ ــاء الرَِّس ــا، وبن ــا وَضْعفه ــاط قُّوته ــة نق ــة، ودراس الحاليَّ

ــة. ــات اإلعاميَّ ــر الحم ــا ع ــب نرَْشه يج
 





كتابة وتأليف البحوث واالسرتاتيجيَّات

ــوق، وتقديــم الحلــول اإلبداعيَّــة لبناء قيمة ســوقيَّة  نعمــل عــى دراســة السُّ
راســات التَّســويقيَّة، وصياغــة  للعامــة التّجاريَّــة، وإعــداد وتنفيــذ البحــوث والدِّ

االســرتاتيجيَّات والخطــط التَّســويقيَّة.





التَّسويق اإللكرتويّن

العمــاء  تحويــل  بهــدف   اإللكــرتويّن،  التَّســويق  حمــات  وتنفيــذ  إعــداد 
مــن دامئــن  عمــاء  إىل  املحتملــن 

خــال قنــوات التَّســويق اإللكرتونيَّــة، وذلــك مــن خــال كتابــة محتــوى إبداعــّي 
ـة،  اإللكرتونيَـّ فحــات  الصَّ منشــورات  وتصميــم  اإللكــرتويّن،  املواقــع  عــى 
وإنشــاء وإدارة حســابات مواقــع التَّواصــل االجتاعــي، وتصميــم املنشــورات 

اإللكرتونيَّــة.





صناعة الُهويَّة

ـة املُتَميِّــزة لُصْنــع عامــة  ــمعيَّة والبرصيَـّ ـة السَّ نعمــل عــى صناعــة ُهويَـّ
ـز والظهــور بــن املنافســن،  ـة اســتثنائية، ُتكِّــن العمــاء مــن التَّميُـّ تجاريَـّ

ة باقــات تخــدم ُمتطلَّبــات تحقيــق أهدافهــم. ِضْمــن عــدَّ





 خدمات البودكاست 

ــة إرســال املعلومــات والبيانــات  البودكاســت تقنيــة اتِّصــال تقــوم عــى عمليَّ
ة مســتقبلن مــرَّة واحــدة. وتقــوم »آيديــز جالــري«  مــن ُمرســٍل واحــد إىل عــدَّ
ـات  املنظَـّ أهــداف  ــق  يُحقِّ مبــا  وتوظيفهــا  الرودكاســت  تقنيــة  بإعــداد 
ــتهَدف؛  ــور املس ــائلها إىل الجمه ــال رس ــى إيص ــاعدتها ع ــة ومس املختلف
ــات صــوت أو فيديــو؛  مــن خــال إنتــاج املــواّد املطلوبــة وإرســالها كملفَّ
ــة،  ــا التِّجاريَّ ــة وعامته ــا الذِّهنيَّ ــن صورته ــات وتحس ــج للمنظَّ وي ــدف الرتَّ به
وإرســال اإلشــعارات للجمهــور املســتهَدف فيــا يتعلّــق بخدمــات املنظَّــات 

أو ُمنتَجاتهــا. 





صناعة املُؤثِّرين

تــزداد أهميَّــة املُؤثِّريــن إعاميًّــا واقتصاديًّــا واجتاعيًّــا وثقافيًّــا، وباتــت العديد 
كات تســعى للتَّعــاون معهــم لتحقيــق أهدافهــا التَّســويقيَّة، وهــو  مــن الــرشَّ
مــا يُعــزِّز مــن رسعــة مُنُّو هــذا القطــاع اإلعامــّي؛ ولذلــك فــإنَّ »آيديــز جالري« 
ــن  ــم م ــم له ْع ــم الدَّ ــن، وتقدي ــة املُؤثِّري ــال صناع ــا يف مج ــتُقدِّم خدماته س
خــال دورات تدريبيَّــة تتعلَّــق بكيفيَّــة اإلقنــاع والتَّأثــر وكيفيَّــة إدارة الحســابات 
عــى مواقــع التَّواصــل االجتاعــّي، إضافــًة لخدمــات إدارة حســابات التَّواصــل 
ـة، وتقديــم مــادة  ــبكة العنكبوتيَـّ االجتاعــّي، وتعزيــز حضورهــا عــى الشَّ

ــة للُمؤثِّريــن. إعاميَّ





قياس االتِّجاهات الدوليَّة

ـات الرَّســميَّة وتقاريــر  ـة املُتمثِّلــة بتقاريــر املنظَـّ وليَـّ تُعــّد االتِّجاهــات الدَّ
 ّ ــيِّ ــوق املح ــم السُّ ــة لَفْه ــة بالغ يَّ ــات ذات أهمِّ ــرة للقوميَّ ــات العاب املُنظَّ
القطاعــات؛  ملُختَلــف  واملســتقبّي  الحــايّل  االتِّجــاه  وتحديــد  والعالَمــّي، 
م ِخْدَماتهــا يف مجــال رَْصــد وتحليــل  ولذلــك فــإنَّ »آيديــز جالــري« تُقــدِّ
االتِّجاهــات الدوليَّــة، وتقديــم تقاريــر دوريَّــة لعمائهــا حــول هــذه االتِّجاهــات؛ 
ات  مبــا ُيكِّنهــم مــن بنــاء اســرتاتيجيَّات عمــل صحيحــة يف ضــوء املُتغــرِّ

ـة. وليَـّ الدَّ





إدارة األزمات اإلعالميَّة

م »آيديــز جالــري« ِخْدَمــات ُمتميّــزة يف مجــال إدارة األزمــات اإلعاميَّــة،  تُقــدِّ
ــّي  ــام إْعاِم ــر نظ ــا، وتطوي ــب اتِّباعه ــة الواج ــرتاتيجيَّات اإلعاميَّ ــد االس وتحدي

ــة. ــر عــن األزمــات، وتقييــم وإدارة االســرتاتيجيَّات الحاليَّ لإلنــذار املُبكِّ





اتِّجاهات الرَّأي العاّم اإللكرتويّن

ــات  ــد اتِّجاه ــل وتحدي ــاس وتحلي ــات قي ــم ِخْدَم ــري« بتقدي ــز جال ــوم »آيدي تق
ياســيَّة،  ـة والسِّ ـة واالجتاعيَـّ الــرَّأي العــاّم يف ُمختَلــف القضايــا االقتصاديَـّ
وتزويــد عمائهــا بتقاريــر تفصيليَّــة عــن هــذه االتِّجاهــات مبــا يســاعدهم يف 

ــرتاتيجيَّاتهم. ــاء اس ــم وبن ــاذ قراراته اتِّخ





 ِخْدَمات التَّواُصل واالتِّصال الرقمّي

تســعى »آيديــز جالــري« لتقديــم ِخْدَمــات االتِّصــال والتَّواصــل الرقمــّي، وذلك 
مــن خــال تعزيــز حضــور العمــاء الرقمــّي، وتوســيع مســاحة أنشــطتهم عى 
ــوى  ــات إدارة املحت ــا ِخْدَم ــًة لتقديه ــة، إضاف ــتويات الرقميَّ ــف املس ُمختلَ

اإلْعاِمــّي الرقمــّي وتقييمــه وتحديثــه بشــكٍل مســتمّر.





ِسيَّة ْمَعة املُؤسَّ  بناء السُّ

ــمل:  ــي تش ــيَّة الت ِس ــْمَعة املُؤسَّ ــاء السُّ ــات بن ــري« ِخْدَم ــز جال م »آيدي ــدِّ تُق
ـة، وتوفــر مجموعــة  ِســيّة، وإدارة األزمــات اإلعاميَـّ ــْمَعة املُؤسَّ إدارة السُّ
َســة، وتقديــم الُخطَــط والرامــج  ـة للُمؤسَّ ويجيَـّ ـة والرتَّ مــن األفــكار اإلعانيَـّ
، وتقديــم االستشــارات  ــِيّ املناســبة لدعــم جهــود برنامــج االتِّصــال املُؤسَّ
املناســبة  األســاليب  واقــرتاح  التَّنافــّي،  الوضــع  وتقييــم  اإلعاميَّــة، 
ملواجهــة املُنافََســة، وتقديــم الِخْدَمــات اإلعاميَّــة التــي تُســهم يف رَْســم 
ــا  ــة احتياجاته ــة ملعرف َس ــة إدارة املُؤسَّ ــع متابع ــة، م ــة إيجابيَّ ــورة ذهنيَّ ص

ــج. وي ــة والرتَّ ــات الَعامَّ ــات الَعاقَ ــن ِخْدَم م





حايف ِخْدَمات الَعالقَات الَعامَّة والنَّرش الصَّ

ــة، منها:  م »آيديــز جالــري« ِخْدَمــات ُمتَكاِملـَـة يف مجــال الَعاقـَـات الَعامَّ تُقــدِّ
ــبات  ــارِض واملناس ــة للَمَع ــة، واإلدارة اإلعاميَّ ــات الَعامَّ ــط للَعاقَ ــداد الُخطَ إع
ــم  ــة، وتصمي ــارات اإلعاميَّ ــم االستش ــة، وتقدي َس ــا املُؤسَّ ــارك به ــي تش الت
لجميــع  ـة  حفيَـّ الصَّ التَّغطيــات  وتوفــر  وتنفيذهــا،  ـة،  ويجيَـّ الرتَّ الحمــات 
ــام،  ــائل اإلع ــى وس ــا ع ــة، وتوزيعه حفيَّ ــات الصَّ ــراء املقاب ــات، وإج الفعاليَّ
باألرشــفة  حفيَّــة، والقيــام  الصَّ النَّــرْشات  اإلعــام، وإعــداد  ورَْصــد وســائل 
والتَّوثيــق، وكتابــة وصياغــة املقــاالت والخطابــات يف جميــع املناســبات 
ـة  َســة، وترتيــب مجموعــة مــن اللِّقــاءات اإلذاعيَـّ التــي تشــارك بهــا املُؤسَّ

ـة. والتلفزيونيَـّ





  خدمات اإلنتاج املريّئ

متكامــل  فنــي  منتــج  يف  وبلورتهــا  إبداعيــة  فكــرة  خلــق  عــى  نعمــل 
يأخــذ رســالة املــرشوع ورســالة املؤسســة إىل أبعــد نطــاق، مــن خــال 
ــايّئ،  ــر الّدع ــك، والتَّصوي ــن جرافي ــّي، واملوش ــاج الفنِّ ــذ املونت ــداد وتنفي إع

ـة. اإلعاميَـّ والتَّغطيــات 





خدمات املواقع والتَّطبيقات

ــة  ــم وبرمج ــال تصمي ــن خ ــز م ــي املمي ــد الرقم ــان التواج ــى ض ــل ع نعم
املواقــع اإللكرتونيَّــة وتطبيقــات الهواتــف الذَّكيَّــة، وذلــك مــن خــال: تصميــم 
ــع  ــى املواق ــة ع ــات إبداعي ــداد محتوي ــة، وإع ــع اإللكرتونيَّ ــة املواق وبرمج
اإللكــرتوين، وتصميــم وبرمجــة التطبيقــات اإللكرتونيَّــة، وتحســن أداة البحــث 
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 ِخْدَمات رَْصد وتحليل وسائل اإلعالم

تقــوم »آيديــز جالــري« بتقديــم ِخْدَمــات رَْصــد وتحليــل مــا يُْنــرَش عــى وســائل 
اإلعــام ووســائل التَّواُصــل االجتاعــّي، وتقديــم النُّصــح واملشــورة اإلعاميَّــة 
ــطة  ــد أنش ــات رَْص م ِخْدَم ــدِّ ــا تُق ــل، ك ــج التَّحلي ــى نتائ ــتناًدا ع ــات اس للُمنظَّ
ــوق، وتزويــد املُنظَّــات مبشــورة  املنافســن، وتحليــل أنشــطة واتِّجــاه السُّ

ــوق الحاليَّــة واملُســتقبليَّة املُتوقَّعــة. ــة بنــاًء عــى اتِّجاهــات السُّ إعاميَّ





اخيّل ِخْدَمات االتِّصال الدَّ

م »آيديــز جالــري« ِخْدَماتهــا يف مجــال بنــاء اســرتاتيجيَّات االتِّصــال  تُقــدِّ
ــّي،  ــال الداخ ــم االتِّص ــة تدع ــة داخليَّ ــبكة إعاميَّ ــاء ش ــات بن ــّي، وِخْدَم اخ الدَّ
يف  التَّنظيمــّي  وااللتــزام  الوظيفــّي  الرِّضــا  ات  ُمــؤرشِّ لدعمهــا  إضافــًة 

الــة. ـات مــن خــال بنــاء شــبكات اتِّصــال داخــّي فعَّ املنظَـّ
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