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من نحن؟

نحن وكالة متخصصة يف خدمات التسويق اإللكرتوين 
نعمل بهمة اإلبداع وطاقة االبتكار؛ ال ننتهج التقليدي
يف العمــل بل نتبىن الفكـرة الفريدة ونخلــق محتواهــا
وفًقا لخصوصيـات النشاط التجاري أو الخدمايت الـذي

نعمــل مــن أجلـــه.
نزعــم أن لك عمــيل يختلــف عن األخــر  ولك نشــاط ال

يقــارن بأخر وخططنــا اسرتاتيجية محتــواهــا  يدفع
نحــو االستمراريــة.



مبادئنا 

ندير مصالح عمالئنــا بكل أمانــة وال نذخر جهــًدا يف تقديــم
استشارات من شأنها أن تعود بالنفع عىل نشاطهم التجاري

والخدمايت؛ أصل االتفاق مع العمالء؛ العمــل بشفافيــة
تامة واإلبقــاء عىل التواصــــل الدائم بينهــــم وكوادرنــــا
العاملــــة فـي أقســــام العنايــــة بالزبائــــن والتخطيــــط 

االستــراتيجــــي وصـناعــــة المحتــــوى.



أسلوبنا  
نتابع عن كثب لك ما هو جديد يف فضاء التسويق وخدماته 

نبحث ونفتش دوًما عن األفكار اإلبداعية منطقية التنفيــذ
والنتيجــة عـرب خطــوات علميـــة مدروســة للســوق ونشــاط 

العميل التجـاري أو الخدمــايت؛ للخــروج بخطــة اسرتاتيجيــة 
ومحتــــوى إبــــداعي ومنــــاسب قــــادر عىل المنافســــة 

وتحقيــــق النجــــاح.



ما هي الخدمات اليت نقدمها!



إنشاء وتطوير اسرتاتيجيات االتصال   

- التخطيط والتوظيف اإلعالمي 
- اخــتيــار الـســوق المــســتهــدف 
- تحـــديـــد األهــداف اإلعــالميــة 

- تحديد األدوات والوسائــل المستخدمــة
- تحديد الوقت المناسب وموعد التنفيذ 



إنشاء وتدعيم العالمة التجارية 

- خطـة اسرتاتيجيـة للعالمــة التجاريــة 
- رفــــع مكــانــــة العــالمــــة التجــاريــــة 
- تفــرد شخــصيــة العالمــة التجاريــــة 
- زيـــادة الوعــي بالعــالمــة التجــاريــــة 
- إدارة عملية إنشاء العالمة التجارية 



خلق حلول إبداعية 

- تصميم وبرمجة الموقع اإللكرتوين 
- المــحتــــــــــوى الكتــــابــي واإلعــــالين  
- المــحتــــــــــوى المصـــــــــــــــــــــــــــــــــور 
- التصميــــم الجــرافيكــي والمـونتــاج 

 



إدارة منصات التواصل االجتماعي  

- إنشاء وتصميم محتوى حرصي وجديد للعالمة التجارية 
- إدارة حســـابــــــات وصـــفحـــات العـــالمــــــة التجـــاريــــــة 

- إدارة التـــواصـــل المجتـــمعــــــي عىل الحســـابــــــات
- تطوير خطط اسرتاتيجيـــة يف الفضـــاء الرقمي 

- تقـــارير األداء والتفـــاعـــل 
 



قائمة عمالء ونماذج أعمال



TEDlec Academy
مركز تعليمي ومقره يف اسطنبول لديه
أكــرث مـــن 7 أفرع موزعـــة يف اسطنبـــول
متخصص يف تقديم الدورات التدريبيــة

واللغـــات والمنـــح الدراسيـــة.



رشكة مسار للحلول
الذكية

رشكــــة ومقرهــا يف الصني مختصـــة يف
تصنيــــع المنتجــــات اإلســــالميــــة مـــن

ساعات وأجهزة ذكية القت استحسانا
من قبل المستورديــــن يف جميــــع

أنحاء العالم.



رشكة نيو اسطنبول
اليف العقارية

تعمــل الرشكــــة يف مجـــال بيــع ورشاء
العقارات يف تركيا، حيث تعمل الرشكة

عىل إيجاد متطلبات عمالئها بشكل
دقيق وتقرتح لكم العقار حسب

هدفكم.



مركز
TEDLEC ACADEMY

مركز تعليمي ومقره يف اسطنبول
متخصص يف تقديم الدورات

التدريبية واللغات والمنح
رالدراسية



رشكة هيونداي اكستري

هيونداي اكستري هي أحد عالمات هيونداي
الكوريــة ، متخصصــة يف صنـــاعة زيــــوت

السيارات ومواد التشحيم وتعترب مــن
افضل وانقى زيوت المحركات عىل

مستوى العالم.



تواصل معنا لالطالع
عىل آخر الخدمات

www.aras-tr .com
info@aras-tr.com

/arasmediatr

0090 552 333 48 49 




