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خدمات صناعة وإدارة املحتوى





أصبــح  اإللكــروين  التســويق  مصطلــح  وبــزوغ  االجتامعــي  التواصــل  مواقــع  رواج  مــع 
املحتــوى بجميــع أشــكاله املقــروء واملــريئ واملســموع هــو األكــر تأثــراً يف الجمهــور 
املســتهدف؛ فمــن خاللــه يتحقــق الجــذب واإلقنــاع والــراء والــوالء للعالمــة التجاريــة 
فيــام بعــد، وبالتــايل أضحــت صناعــة املحتــوى هــي األمــر األكــر إلحاحــاً اآلن يف التســويق 
ــى  ــد ع ــت تعتم ــت، وبات ــرور الوق ــة مب ــذه الصناع ــورت ه ــد تط ــي، وق ــروين والرقم اإللك
تكنولوجــي وذكاء  العــامل مــن تطــور  إليــه  تواكــب مــا وصــل  طــرق حديثــة ومعــارصة 
اصطناعــي، وبــدالً مــن أن تعتمــد صناعــة املحتــوى عــى املحتــوى املقــروء مــن مقــال أو 
تغريــدة كــام يف الســابق، ظهــرت أنــواع وضوابــط جديــدة للمحتــوى اإللكــروين وبشــكل 
ــامت اآلن  ــركات واملنظ ــس ال ــي، وتتناف ــي الرويج ــويقي التفاع ــوى التس ــاص املحت خ
ــة  ــة يف صناع ــاملة ومتكامل ــات ش ــى خدم ــول ع ــل الحص ــن أج ــا- م ــالف مجاالته ــى اخت -ع
ــور  ــى الجمه ــن ع ــر ممك ــر تأث ــل أك ــن أج ــة، م ــا التجاري ــاص بعالمته ــوى الخ وإدارة املحت

ــة. ــر الربحي ــة وغ ــا الربحي ــق أهدافه ــتهدف وتحقي املس

مقّدمة





فكرة خدمات صناعة وإدارة املحتوى 
Ideas Gallery  من آيديز جالريي

 Ideas  تقــوم فكــرة خدمــة صناعــة وإدارة املحتــوى مــن آيديــز جالــري
ــة  ــراتيجية صناع ــالء إىل اس ــداف العم ــكار وأه ــة أف ــى ترجم Galleryع
ــز،  ــص ومتمي ــي مخص ــوى إعالم ــة محت ــة، وصياغ ــوى محكم وإدارة محت
وتقديــم محتــوى تســويقي اســتثنايئ ونــره عــى موقــع الويــب 
وصفحــات مواقــع التواصــل االجتامعــي الخاصــة بالعمــالء، ونــر ومراقبة 

املحتــوى وتطويــره مبــا يتوافــق مــع أهــداف العمــالء.





أهمية خدمات صناعة وإدارة املحتوى

الوعي بالعالمة التجارية للعمالء ومنتجاتها/ خدماتها لدى الجمهور المستهدف.

تقديم قيمة مضافة للعمالء من خالل بناء الثقة مع الجمهور المستهدف.

التأثير اإليجابي على قرارات الشراء الخاصة بالجمهور المستهدف من العالمة التجارية للعمالء.

زيادة انتشار العالمة التجارية للعمالء وارتفاع معدالت البيع ودخول أسواق جديدة.

تحقيــق معــدل تفاعــل جيــد مــع الجمهــور المســتهدف وزيــادة عــدد زيــارات المواقــع اإللكترونيــة والمنصــات 
االجتماعيــة الخاصــة بالعالمــة التجاريــة للعمــالء.



مواقــع الويــب ذات املحتــوى املنتظــم تتمتــع بعــدد أكــر مــن الزيــارات  مقارنــة باملواقــع ذات 
املحتــوى غــر املنتظم.

التسويق باملحتوى يتكلف نحو 62% أقل من التسويق الخارجي.

يولد التسويق باملحتوى 3 أضعاف عدد العمالء املتوقعني من التسويق الخارجي.

التســويق باملحتــوى يعــزز جهــود التســويق عــر الريــد اإللكــروين والتســويق عــر وســائل 
التواصــل االجتامعــي.

التسويق باملحتوى أقل تكلفة وأكر فعالية من األنواع التقليدية لإلعالن.

التســويق باملحتــوى يؤثــر إيجابــاً عــى زيــادة النتائــج وتعزيــز الوجــود التســويقي عــر اإلنرنت 
بالكامل.





Ideas Gallery  منهجية آيديز جالريي
يف »صناعة وإدارة املحتوى«

تســتند خدمــات صناعــة وإدارة املحتــوى يف آيديــز جالــري Ideas Gallery لنظــم علميــة وتطبيقيــة 
ــا  ــتهدف مب ــا املس ــة وجمهوره ــا التجاري ــة وعالمته ــل/ مؤسس ــروف كل عمي ــع ظ ــواءم م ــورة، تت متط

ــة: ــل اآلتي ــن املراح ــل كال م ــة العم ــن منهجي ــا، وتتضم ــق أهدافه ــاعد يف تحقي يس

تطوير اسرتاتيجية التسويق باملحتوى:
    صياغة اسراتيجية فريدة من نوعها للعمالء.

    تحليل شخصية العميل وجمهوره املستهدف.

تطوير املحتوى:
    صناعة محتوى ذي جودة عالية يالمس اهتامم العمالء.

    تحرير املحتوى بالطريقة التي تتوافق مع محركات البحث.
    تطوير املحتوى بشكل مستمر.



توزيع املحتوى: 
    التوزيع التلقايئ للمحتوى عى مواقع الويب ووسائل التواصل االجتامعي.

    توفر مجموعة من خدمات إدارة حسابات التواصل االجتامعي.

املتابعة والتحسني:
    مراقبة عملية تطوير املحتوى بشكل مستمر.

    تحديد املوضوعات واملواد ذات األداء املنخفض.
    تطوير املوضوعات ذات األداء املنخفض للحفاظ عى النتائج املستقبلية.

إعداد التقارير:
    إرسال تقارير شهرية لتقييم أداء خدمات صناعة وإدارة املحتوى.

    تشمل املقاييس الرئيسية للتقييم مثل زيارات موقع الويب. تفاعل املستخدمني
    عى وسائل التواصل مع املحتوى. عدد العمالء الجدد الذين تم اكتسابهم





أبرز خدمات آيديز جالريي  Ideas Galleryيف 
»صناعة وإدارة املحتوى«

أبرز خدمات آيديز جالري  Ideas Galleryيف »صناعة وإدارة املحتوى«
ــة وذات  ــة متنوع ــات فرعي ــى خدم ــري Ideas Gallery ع ــز جال ــر آيدي تتواف
فعاليــة كــرى ضمــن خدمــة صناعــة وإدارة املحتــوى، بحيث تســتند جميعها 
عــى الكثــر مــن املناهــج العلميــة املتكاملــة التــي توجــه لتحقيــق أقــى 
اســتفادة مــن املحتــوى الخــاص بالعميــل للرتويــج الفعــال لعالمتــه التجارية، 
ــوى،  ــويق باملحت ــذا التس ــن ه ــا م ــعى إليه ــي يس ــداف الت ــق األه وتحقي
واقتنــاص الفــرص املتاحــة يف الســوق وتحقيــق الريــادة والتميــز يف 

مجالــه.
ــرز الخدمــات الفرعيــة التــي تــدرج  ونســتعرض يف الســطور التاليــة أب

ــمل: ــوى«، وتش ــة وإدارة املحت ــة »صناع ــن خدم ضم





صناعة جميع أنواع املحتوى

املحتــوى اإلعالمــي والتســويقي هــو الطريقــة التــي يتحــدث بهــا العميــل 
مــع العمــالء مــن خــالل موقــع الويــب وصفحــات مواقــع التواصــل االجتامعي، 
وهــي اآلليــة التــي يتعــرف بهــا الجمهــور عــى منتجــات وخدمــات عالمتــه 
التجاريــة، ونحــن يف آيديــز جالــري Ideas Gallery  نقــدم خدمــة صناعــة 
ــة  ــالء التجاري ــداف العم ــع أه ــق م ــذي يتواف ــه، وال ــة أنواع ــوى بكاف املحت

وغــر التجاريــة.





صناعة املحتوى التعريفي:

وتضم هذه الخدمة ما ييل:

لجــذب  يهــدف  املؤسســة  للمنظمــة/  تعريفــي  بروفايــل  ملــف  إنشــاء 
املســتثمرين والعمــالء وأصحــاب املصلحــة اآلخريــن الذيــن لديهــم اهتــامم 
ــوى  ــاعد املحت ــك يس ــًة لذل ــامل، إضاف ــن أع ــة م ــذه املنظم ــه ه ــا تقدم مب
التعريفــي يف وصــول رســالة املنظمــة ومــا تقدمــه مــن خدمــات ومنتجــات 

إىل جمهورهــا املســتهدف.





صناعة الجرافيك واإلنفوجرافيك:

يتــوىل فريــق آيديــز جالــري Ideas Gallery مــن خــالل هــذه الخدمــة صناعــة 
املحتــوى، مبــا يشــمل إعــداد الصــور واألفــالم وتغطيــة األحــداث الحيــة 
التوضيحيــة  الرســوم  وتصميــم  األغــراض  متعــددة  املتحركــة  والرســوم 

والرســوم البيانيــة.





صناعة محتوى قنوات التواصل االجتامعي:

مــن خــالل هــذه الخدمــة نقــدم لــك يف آيديــز جالــري Ideas Gallery محتــًوى جديــداً 
ــى  ــم ع ــا، ويبقيه ــتهدف لعمالئه ــور املس ــاه الجمه ــذب انتب ــودة يج ــايل الج وع
ــاركاتها إىل أن  ــع مش ــم م ــة تفاعله ــن احتاملي ــد م ــام يزي ــتمر م ــم ومس ــالع دائ اط

يصبحــوا أيضــاً عمــالء دامئــني.





محتوى الحمالت اإلعالنية:

يعمــل فريقنــا يف آيديــز جالــري Ideas Gallery عــى إنشــاء محتــوى إعــالين متفرد 
لعمالئنــا، وتنظيمــه بــكل مراحلــه وإيصالــه بشــتى الوســائل املمكنــة إىل الجمهــور 

املســتهدف، مــام يوفــر عرضــاً مميــزاً ضمــن اســرتاتيجية أكــر لعمالئنــا.





املحتوى التسويقي للخدمات واملنتجات:

ــوى  ــاء محت ــة إنش ــر اإللكرتوني ــركات واملتاج ــن ال ــالء م ــة للعم ــذه الخدم ــر ه توف
اســرتاتيجية  خطــط  وفــق  املختلفــة  وخدماتهــا  ملنتجاتهــا  تســويقي  ووصــف 

فعالــة. تســويقية 





SEO التوافق مع سيو محركات البحث

يحتــاج العمــالء الوصــول إىل قطــاع كبــر مــن العمــالء عــر الشــبكة العنكبوتيــة، وحتــى يتحقــق 
هــذا يجــب أن تكــون مواقــع الويــب الخاصــة بهــم متوافقــة مــع قواعــد ســيو أو تحســني محركات 
البحــث، وعــى رأســها محــرك البحــث الشــهر جوجــل Google؛ فمثــل هــذه املحــركات مــن أهــم 
ــة  ــور ودون تكلف ــول إىل الجمه ــرق للوص ــل الط ــايل أفض ــع، وبالت ــارات ألي موق ــادر الزي مص

تذكــر.
ويتحقــق تحســني ترتيــب املوقــع عــى محــركات البحــث مــن خــالل محتــوى أصــي متميــز 
 Ideas Gallery يســتفيد منــه الجمهــور، وخدمــات ســيو محــركات البحــث مــن آيديــز جالــري
تجعــل املواقــع اإللكرتونيــة للعمــالء مؤهلــة ومتاحــة ملواقــع البحــث، وتتبــع صفحــات املوقــع 

ــن: ــتهدف،  وتتضم ــور املس ــو الجمه ــه نح ــالق ب ــواه واالنط ومحت
          تحديد الكلامت الرئيسة واملفتاحية األكرث بحثاً يف محركات البحث.

          تحديد ومتابعة منافسني العمالء ودراسة محتواهم اإللكرتوين بشكل مفصل وكامل.
.SEO صياغة اسرتاتيجية متميزة للمحتوى بحيث يتوافق مع معاير سيو          





مزايا خدمة صناعة وإدارة املحتوى من آيديز 
Ideas Gallery جالريي

الشفافية واملرونة:
خدماتنــا ذات درجــة عاليــة مــن الشــفافية واملرونــة بهــدف كســب ثقــة العمــالء، مــن 
خــالل توفــر عمــل متقــن يعتمــد عــى نقــاط قــوة العميــل وتطور نقــاط الضعــف، إىل 

جانــب نقــاط متيــز ميكــن االســتفادة منهــا يف التســويق الفعــال للمحتــوى.

خدمات متكاملة:
ــل  ــم وتفعي ــة أعامله ــا يف تنمي ــاعدة عمالئن ــات ملس ــة الخدم ــوالً متكامل ــدم حل نق
جهــود تســويق املحتــوى الخــاص بهــم، تتضمــن خدمــات إدارة حســابات مواقــع 
التواصــل االجتامعــي وخدمــات إعالنيــة لزيــادة عــدد الزيــارات إىل املحتــوى الخــاص 

ــالء. بالعم



تكلفة أقل:
خدماتنــا تســاعد العمــالء عــى توفــر أموالهــم، بــدالً مــن إنفــاق امليزانيــة بالكامــل 
عــى خدمــات التســويق باملحتــوى؛ فنحــن نضمــن الدفــع مقابــل التكلفــة الحقيقيــة 

للخدمــة فقــط دون أي أمــوال إضافيــة.

فريق متميز من املبدعني
ــوى  ــري املحت ــاع ومدي ــن ُصن ــزاً م ــاً متمي ــري Ideas Gallery فريق ــز جال ــك آيدي متتل
ــابقة  ــى س ــم ع ــر جميعه ــامل، ويتواف ــول الع ــريب وح ــن الع ــرتوين يف الوط اإللك
ــن  ــر م ــع الكث ــة م ــامل حافل ــجل أع ــة وس ــن لغ ــرث م ــال وبأك ــة يف املج ــرة عريض خ
الجهــات املرموقــة العربيــة واألجنبيــة، مــا يضمــن إضافــة قيمــة تجاريــة للعمــالء مــن 
خــالل الخدمــات اإلبداعيــة واإلخــراج الجــذاب التــي تخــدم اســرتاتيجية صناعــة محتــوى 

والتســويق باملحتــوى



سابقة خربة عريضة
آيديــز جالــري  Ideas Gallery مؤسســة إعالميــة عريقــة ذات خــرة طويلــة يف الكثر 
مــن املجــاالت، ومنهــا: صناعــة وإدارة املحتــوى، ويعمــل هــذا الكيــان املرمــوق مــن 
ــرات  ــة التغ ــدف مواكب ــا، به ــة لعمالئه ــويقية واإلعالمي ــدرات التس ــر الق ــل تطوي أج
ــبيل  ــتقبل، ويف س ــات املس ــة تحدي ــامل ومواجه ــال واألع ــة امل ــة يف بيئ املتالحق
ذلــك تتوافــر املؤسســة عــى ســابقة خــرة عريضــة متتــد لفــرتة زمنيــة طويلــة 
تغطــي هــذه املجــاالت كافــًة، قــام ببنائهــا فريــق عمــل متميــز مــن صفــوة خــراء 

ــويقي. ــي والتس ــوى اإلعالم املحت



www.ideasgallery.net 


