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من نحن

ميديونا هي وكالة للنمو الرقمي تهدف إلى تقديم نموذج جديد يجمع بين خدمات التسويق وتوظيف الوسائط

الجديدة بالطريقة الصحيحة ، حيث نؤمن بأن التميز هو العالمة الفارقة في جودة العمل ، لذلك جعلناه تخصصنا

الذي نسعى من خالله إلى رسم األثر�
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ماذا  نعمل

نركز في ميديونا على مساعدة الشركات والجهات المستهدفة من خالل إنشاء طرق تسويق رقمية وإستراتيجيات

وتصميم عالمات تجارية قوية وإنشاء حمالت مؤثرة فعالة وإنتاج محتوى جذاب للصور والفيديو� حيث نقوم

بتمكين العالمات التجارية من خالل تأسيس أساس للنمو من أجل االزدهار والتواصل اجتماعًيا ورقمًيا مع العالم

لتحقيق أعمال قابلة للتطوير بشكل دائم�
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الحمالت
التسويقية

إدارة وسائل
التواصل االجتماعي

إدارة المواهب
والمؤثرين
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االستشارات اإلنتاج الفني

العالمات التجارية
والتصاميم



العالمات التجارية والتصاميم

نحن نبني عالمات تجارية جديدة وننشئ أساس واضح لها

ونطور أنظمة اتصال مرئية لنشكل شخصية العالمة

التجارية وصورتها الفريدة� ميديونا يلعب دوًرا نشطًا في

الشراكات مع العمالء وليس فقط فيما يتعلق ببناء العالمة

التجارية على المدى الطويل بل نقوم بإعادة هيكلة

العالمات التجارية الحالية�
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إدارة وسائل التواصل
االجتماعي

يعمل فريقنا على توسيع تواجدك على وسائل التواصل

االجتماعي وتعزيز جمهورك وتطوير مجتمع قوي حول

عالمتك التجارية من خالل فهم السوق الذي تتعامل معه

وتحليل سلوكياتهم واهتماماتهم وطريقة تواصلهم من

خالل مشاركة المحتوى واالتصال المباشر والتواجد دائًما

لإلجابة على أسئلتهم باستخدام نبرة الصوت الصحيحة�
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الشركات لديها اآلن خيارات أكثر من أي وقت مضى لتعزيز الوعي بالعالمة

التجارية ، وتوليد المبيعات ، وتثقيف الناس حول منتجاتهم� ومع ذلك ،

ليست كل الحمالت التسويقية متشابهة� بينما يتم استخدام بعضها للحصول

على اسم عالمتك التجارية معترف بها من قبل جمهور أوسع ، يبيع البعض

اآلخر خدمة معينة أو يخبر العمالء الحاليين عن تحديثات المنتج� لذا ، فإن

مهمتنا هي اختيار الحملة التسويقية المناسبة ألهداف عملك�

الحمالت التسويقية
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اإلنتاج الفني

ننتج لنشاطك التجاري العديد من الوسائط الفنية المتطورة في

العالم السينمائي وخدماتها مما يضيف جمالية الى محتواك

لنربط بين االستراتيجية الذكية والعالمة التجارية والتي تستكمل

إستراتيجياتنا التسويقية التي تواكب التطلعات والطموح بالتميز

في سوق تنافسي دائًما، اتصل بنا الكتشاف كيف يمكننا مساعدة

عملك للوصول إلى مستوى افضل� 
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- Mediona Studio -



إدارة المواهب والمؤثرين

بصفتنا وكالة تسويق مؤثرين ، فإننا ندرك قيمة المؤثرين وقدرتهم على التأثير على

الجمهور وبث الحياة في األعمال التجارية� تُعد االستفادة من قوة هؤالء األشخاص

المؤثرين إحدى الطرق لمساعدتك على جذب االنتباه عبر اإلنترنت� عندما تبني أو

تنمي عملك من خالل عيون أولئك الذين يهتمون أكثر بالناس والمؤثرين ستشهد

نمًوا هائالً في قاعدة المتابعين وتزيد من الوعي بعالمتك التجارية� لذلك قمنا

بإنشاء Mediona Artists لبيئة فنية تساعد في خدمة جميع األطراف� 

اطلع على صفحة ( Medionasa ) في اإلنستقرام وانضم معنا في الرحلة�
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االستشارات
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نعمل بشكل دقيق مع الشركات والجهات لتطوير الوعي

بالعالمة التجارية أو الترويج لمنتج أو خدمة واحدة� إنها

مهنة تتطلب العمل الجماعي والشراكة باإلضافة إلى القدرة

على العمل في بيئات عمل مختلفة في مشاريع ذات أهداف

واستراتيجيات متنوعة� اطلب استشارتك اآلن�



شكراً لك
متشوقين للـعمل معك�

للـتواصل معنا

Info@mediona.co

www.mediona.co

الرياض، المملكة العربية السعودية

@medionasa


