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أكثر من ٤٢ مليون اشتراك
في اإلنترنت بالسعودية

يقضي الشباب من سن ١٦
إلى ٢٤ سنة أكثر من ٧ ساعات

يوميًا على اإلنترنت

من سكان السعودية تسوق
عبر اإلنترنت.

يزيد عدد سكان اإلنترنت
عن ٣ مليارات مستخدم

88%
 ٪٨٨ مستخدمي اإلنترنت يقضون 

من وقتهم في مشاهدة الفيديو

١٠٦ مليار دوالر استثمارات في شركات التقنية
والتجارة اإللكترونية

أكثر من ٣٤ خدمة في سمارتك
 تمكنكم من العالم الرقمي.       

تعامالت
التجارة اإللكترونية

في السعودية
لماذا

     نحن!
لماذا اليوم؟

VISA



نحن
ال نتوقف..

عن المغامرة أبدًا!
نحن شركة إبداعية رقمية قادنا الشغف إلى المغامرة مع العقول المذهلة،

لنصنع من أدوات اإلعالم الرقمي قصص نجاح لعمالئنا. 
اليوم! أصبح بإمكاننا اللعب بذكاء، وببساطة أكثر.



الشغف
واإلبداع!
هذا ما يجعلنا نصنع أعمالكم بكل حب

نعمل على إيجاد حلول رقمية وأســـاليب 
مبتكرة لصناعة محتوى إبداعي.

منذ ٢٠٠٩م مزجنا اإلبداع  مع الجرأة بهدف
تقديم تجربة فريدة لعمالئنا. 



مهما كانت الفكرة! 
في سمارتك سيتم التعامل معها من خالل فريق عمل متخصص،

إلنتاج عمل مبتكر ومفيد في آن واحد،،
ينطلق إلى كل العالم.

www.

نحن
     نبتكر !



انطلق مع سمارتك اآلن! 

تذكرة
رحلتك إلى

العالم الرقمي!

 

Digital Fly

smartic
TICKET



استراتيجية

العالمة
التجارية

تحليل الوضع الحالي، وتطوير استراتيجية
العالمة التجارية الرقمية.

نحن نصنع لكم عالمة تجارية حاذقة
ونبني نظام الهوية البصرية، ونطور

استراتيجياتها الرقمية، وصورتها الذهنية.

تصميم
تصميم الشعار، وتصميم نظام الهوية البصرية للعالمة التجارية،

والتطبيقات والنماذج

صورة
تعزيز صورة العالمة التجارية، وإدارة سمعتها لدى الجماهير،

وتعزيز تواجدها الرقمي.

اتصال
إنتاج كافة أدوات االتصال البصري، كالتصاميم، واإلنفوجرافيك،

والموشن جرافيك وغيرها.



استراتيجية

المحتوى
اإلبداعي

تطوير استراتيجية للمحتوى، من خالل شخصية العالمة
التجارية وجمهورها.

نمنحكم قوة التواصل بطريقة منفتحة
من خالل محتوى إبداعي تفاعلي

يخاطب كافة المستهدفين

خطة
وضع مخطط زمني ألهداف المحتوى، وتحديد مؤشرات األداء

 والقياس.

كتابة
كتابة كافة أنواع المحتوى، لوسائل التواصل، أو المواقع، أو الملفات

التعريفية، أو غيرها.

نشر
إدارة ونشر المحتوى عبر  وسائل التواصل االجتماعي، أو المدونات

أو المواقع،  أو الصحف اإللكترونية.



التسويق
الرقمي

بيان قدرات اإلعالم الرقمي، واختبار النفوذ الرقمي،
ومعرفة المنافسين.

تعزيز التواجد في العالم الرقمي،
عبر تقنيات منصات التسويق الرقمي،

وبناء االستراتيجيات الرقمية.

استراتيجية
تصميم استراتيجية رقمية تمكن العالمة التجارية من إدارة وجودها

في اإلعالم الرقمي.

حملة
إنشاء حمالت ترويجية متعددة على كافة وسائل التواصل االجتماعي،

بأفكار تسويقية إبداعية.

إدارة
إدارة تواجدك الرقمي، عبر وسائل التواصل االجتماعي، واستخدام

األدوات الحديثة إلدارة عالقات الجمهور

تحليل



في رحلتنا  اإلبداعية نبحث عن شركاء مميزين .. 
يمكننا أن نبني معهم عالقة عميقة قائمة على التوافق المطلق ..

لننطلق إلى العالم.

كن أقرب!



حملة تسويقة

ذكورإناثزيادة التفاعلالمتفاعلين

اإلعجاباتالمشاهدات

نسبة زيادة المتابعين نسبة زيادة التفاعل شهريًا

 تغريدة ُمثبَّتة

 
@SEF_inc6

 
·  

 
 

 
 

 
smea.gov.sa/tahde/

 
#منشآت

@TasamySA

 10 253 193

  

العالم الي نعيش فيه مليااان تحديات.. لو كنت
 تشارك صالح الشغف بتشوفها فرصة البتكار

 الحلول، واحنا بنفتح لك الباب!
 #تحدي_الريادة_االجتماعية

نوفمبرSEF حاضنة

1:37 29.8K views

 3.8Mimpressions 

ROI

64% 36%

821K

936%

406% 16.2K

4.3K

1089%



هوية بصرية

Mr.Fahed

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl 
ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum 

HR SOFT

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl 
ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum 
iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie con-
sequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros 
et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent 

Mr. Fahed Fahed
General Manager

 @smartic_cowww.smartic.co
info@smartic.co+966500501599

Learn More

Business
Intelligence

Learn More

Customer
Support Services

 @smartic_cowww.smartic.co
info@smartic.co+966500501599

Nest Logotype

TM

TM

0.5 x

0.5 x

0.5 x

1.5 x

#f42f50 #20e3b2

Secondary Color System The primary Color

Smart
App Development
Design and develop visually attractive
interactive and user friendly apps

WEB
Development
 
solutions with quality process standards

Design
Gami�cation Concept
 Challenging ourselves, thinking  creatively
and seeking novelty x x x

#34d1ba

 @smartic_cowww.smartic.co
info@smartic.co+966500501599



موشن جرافيك

الخميس

http://youtu.be/4kc-EdYTKcM http://youtu.be/Y_9SZ2-r8RM
http://youtu.be/Y_9SZ2-r8RMhttp://youtu.be/4kc-EdYTKcM



شركاء
النجاح

TM

المكنز
للتƠمور

حاضنة ا�مير
محمد بن سلمان

ل�عالم الرقــمــي
إحدى مبادرات مركز الملك سلمان للشباب

بثقتهم ..
ازدهرت أعمالنا



 @smartic_co

www.smartic.co
info@smartic.co

+966500501599
شكرًا لكم

بإمكانكم تناول كوبًا من القهوة .. اآلن


