شـركــــــة واو لـلـتـسـويــــــق

WOW Marketing Agency

ملـف الرشكـة التعريفـي
COMPANY PROFILE

إيمانًا منا بالدور الوطين الذي يجب أن نقدمه للقطاعات المختلفة وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العالقة بمواكبة

التطور الرسيع ومشاركة الخربات نحو التحول الذي تتجه له رؤية المملكة 2030
تتخذ واو خطوات واضحة من خالل العمل المشرتك بني جميع القطاعات يف سبيل تحقيق أهداف الرؤية من خالل
العمل الدؤوب والكفاءات المؤهلة والمتمزية والرؤية والخطط الواضحة المدروسة ورشاكاتنا االسرتاتيجية مع أفضل
بيوت الخربة المحلية والعالمية وخرباتنا الممتدة ألكرث من  10سنوات بما يحقق لنا الريادة يف مجال عملنا
نعمل يف واو عىل تحقيق الرضاء لعمالئنا بالتوافق مع مع مبادئنا اليت تقوم عىل االبتكار بال حدود وشغف التفوق
ً
دائما للتحليق إىل أفاق جديدة وتقديم تجربة عميل ممزية ومتكاملة
والريادة اليت تدفعنا
لم نكن لنصل إىل هذا النجاح دون ثقة رشكائنا االسرتاتيجيني من القطاعات المختلفة ودورهم الفعال يف تحقيق
ذلك،

فشك ًرا لهم

خدماتنا وحلولنا ومنتجاتنا بني يديكم لتحقيق تطلعاتكم ،،

محمد سلطان السلطان

المدير العــــام

عـــن واو

الــرؤيــــة

الـرســالة

أن نكون أفضل من يقدم حلول التسويق واإلعالم واستشارات

بناء منظومة األعمال بناء عىل التمري يف األداء وتوطني الحلول

األعمال للقطاعني العام والخاص ،بما يخدم رؤية المملكة العربية

العالمية بما يتوافق مع قيمنا المحلية واستقطاب وتوظيف

السعودية 2030

العنارص والمهارات اإلبداعية

قيمنـــــا

الثقة

الشغف

ُ
المبادرة

اإليجابية

الفضول

الجودة

الشفافية
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لمحة عن واو

لماذا واو ؟

جوائز واو

++
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جائزة أفضل وكالة إعالنية لعام 2018
سنــوات من الخبــرة

تقدم لك واو حلول تسويقية إبداعية ضمن إطار تكاميل بخربة فاقت الـ  10سنوات ،يدفعنا الشغف
لتحقيق أفضل الرشاكات التسويقية مع الجهات الحكومية و العالمات التجارية ،والسعي لتحقيق
أهدافهم التنموية واالسرتاتيجية من خالل أحدث المنهجيات التسويقية

الكوادر الوطنية يف واو
الوسام البالتيين يف التوطني
تتمزي واو بوجود كوادر وطنية مؤهلة تمتلك خربات يف إنجاز المشاريع بـ أعىل جودة وجاهزة لخوض
تحديات جديدة ،حيث يتمزيون بخربات عالمية اجتمعت تحت سقف واحد
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واو باألرقام

محتــوى إبداعــي

اسرتاتيجيـة تسويقيـة

+150

اسرتاتيجية تسويقية لمختلف

أفكـــار إبداعيــة

+1,000,000

+28,000

فكرة تـم تحويلهـا إىل مخرجـات

جملة إبداعية

القطـاعــــات

الرصــد والتحليــل

+70,080

ســاعة رصـــد لحظــــي لعمليـــــات

إنتـــاج فـــين

+750
عمل فــين

إبداعــية

التقـــارير

+500

تقرير مفصــل

حملــة إبداعيــة

+40

حملة تسويقية واسعة االنتشار

فعاليــة

+200
فعالية

حسابات تواصل اجتماعي

+100

حساب تواصل اجتماعي

تفاعـــــل الجمهور
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رشكاء النجاح

رحلة تطور الكوادر يف واو

6
2014

2

2015

25
2016

2018

12

2022

+36

واو تختار أفضل الكفاءات الوطنية اليت تتمزي بمعايير عالمية لتوظيفها
لخدمة عمالئها وإنجاح مشاريعهم وتلبيه لرغباتهم وتحقيق ألهدافهم
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اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم

اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
اﻟﺴﻜﺮﺗﺎرﻳﺔ
اﻟﺸﺆون اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

اﻟﺸﺆون اﻻدارﻳﺔ
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ

إدارة
اﻹﻧﺘﺎج

إدارة
ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻻﻋﻤﺎل

إدارة
اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ واﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ

إدارة
اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ

إدارة
اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت

اﻹدارة
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

إدارة
اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺮﺸﻳﺔ

اﻟﻤﺤﺘﻮى اﻹﺑﺪاﻋﻲ

اﻟﺒﺤﻮث
واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ

اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻻدارﻳﺔ

اﻟﺤﻤﻼت اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ

ﻣﻜﺘﺐ
إدارة اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ

ﻗﺴﻢ
اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ

ﺷﺆون اﻟﻤﻮﻇﻔﻦﻴ

اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﺠﺮاﻓﻴﻲﻜ

اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻹداري

ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺮﻗﻤﻲ

اﻟﻌﻘﻮد واﻟﻤﺸﺮﺘﻳﺎت

اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

اﺳﺘﻘﻄﺎب اﻟﻤﻮاﻫﺐ

اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻔﻲﻨ

اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻹﺳﺮﺘاﺗﻴﺠﻲ

ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻌﻤﻼء

اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت

اﻟﻤﺰﻴاﻧﻴﺔ

اﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻟﺘﻮﺟﻴﻪ

اﻟﻤﻌﺎرض واﻟﻤﺆﺗﻤﺮات

اﻟﺒﺚ اﻟﻤﺮﻲﺋ

اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻠﻮﺟﻴﺴﻲﺘ

اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺪاﺧﻲﻠ

الخدمات التسويقية

االسرتاتيجيات التواصلية

المحتوى اإلبداعي

الحمالت اإلبداعية

إدارة حسابات التواصل
االجتماعي

الرصد والتقارير

اإلنتاج الفين

التصاميم اإلبداعية

الفعاليات والمعارض
والمؤتمرات

التسويق الرقمي
والتقليدي

9

االسرتاتيجية التواصلية

ً
وفقا لرؤية الجهة وأهدافها ،ونعمل يف واو عىل تطوير
تصاغ الخطة االسرتاتيجية
أفكارنا التسويقية واإلعالنية؛ لتتناسب مع متطلبات عمالئنا وخططهم المستقبلية
ونعمل عىل إدارة وتنفيذ الخطط االسرتاتيجية بطريقة مهنية؛ لضمان أفضل
النتائج من خالل التخطيط المدروس واالسرتاتيجيات الفعالة والتنفيذ الدقيق.
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المحتوى اإلبداعي
د َ
سمائك من اإلبداع  ..لوحة ! ُ
..عالم من اإلبداع ُ ..ت ُ
ٌ
َ
َ
َ
ٌ
ِ
تمزي ورَوعة ..
عالمك ..
ث يف
يف
ِرتسم
ل
..
العقول
ه
فضائ
يف
حلق
يف واو
وتح ِ
ِ
أﻧﻮاع اﻟﻤﺤﺘﻮى اﻟﻤﻘﺪم

ﻣﺤﺘﻮى ﺗﺴﻮﻳﻘﻲ

ﻣﺤﺘﻮى اﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ اﻟﻔﻨﻴﺔ

ﻣﺤﺘﻮى اﻟﻔﻴﺪﻳﻮﻫﺎت اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ

ﻣﺤﺘﻮى اﻟﺤﻤﻼت اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ

ﻣﺤﺘﻮى اﻟﻤﻮﺷﻦ ﺟﺮاﻓﻴﻚ

ﻣﺤﺘﻮى اﻹﻋﻼﻧﺎت اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ

ﻣﺤﺘﻮى اﻟﻤﻘﺎﺑﻼت
اﻹذاﻋﻴﺔ واﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ

ﻣﺤﺘﻮى اﻷﻓﻼم اﻟﻮﺛﺎﺋﻘﻴﺔ

ﻣﺤﺘﻮى ﻣﻨﺼﺎت
اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

ﻣﺤﺘﻮى اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ

ﻣﺤﺘﻮى اﻷﺧﺒﺎر اﻟﺼﺤﻔﻴﺔ

ﻣﺤﺘﻮى اﻷﻓﻼم اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺔ
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الحمالت اإلبداعية
ﺣﻤﻼت رﻗﻤﻴﺔ ﻋﲆ ﻣﻨﺼﺎت
اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

بأهداف واضحة واسرتاتيجيات ذات منهجية مدروسة نفكر
ٍ
ونبتكر ونروج لمخرجاتك اإلبداعية ونديرها؛ لنضمن وصولهـا

ﺣﻤﻼت

ﺣﻤﻼت

ﺧﺎرﺟﻴﺔ

ﺷﺎﺷﺎت اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ

أﻧـــــــــﻮاع
اﻟﺤﻤﻼت

ﺣﻤﻼت
ﻣﺤﺮﻛﺎت اﻟﺒﺤﺚ

للرشيحــة المستهدفــة.

ﺣﻤﻼت
داﺧﻠﻴﺔ

ﺣﻤﻼت

ﺣﻤﻼت

اﻟﱪﻳﺪ اﻻﻟﻜﱰوﱐ

اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت واﻟﻤﻌﺎرض

ﺣﻤﻼت
اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن

ﺣﻤﻼت
اﻹذاﻋﺔ
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التصاميم اإلبداعية
توفر واو لك فريق من المصممني المبدعني يعتمدون عىل عنرص
«مفاجأة رغباتك وتلبيتها»

اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﺒﺮﺼﻳﺔ

ﺑﻮﺳــﺮﺘ

اﻧﻔﻮﺟﺮاﻓﻴﻚ

GIF

اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ

ﺗﺼﻤﻴﻢ 2D & 3D

اﻟﻜﺘﻴﺒﺎت

ﺑﺮﻨ – رول أب – ﺑﻮب أب -
ﺑﺎك دروب

اﻟﻌﺮوض اﻟﺘﻘﺪﻳﻤﻴﺔ

اﻟﻬﺪاﻳﺎ واﻟﺘﻮزﻳﻌﺎت
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اإلنتاج الفين

يعترب المحتوى المريئ أكرث حضورًا يف العالم الرقمي كما

ﻓﻴﺪﻳﻮﻫﺎت
إﺑﺪاﻋﻴﺔ ﻗﺼﺮﻴة

ﻗﺼﺺ ﻧﺠﺎح

اﻹﻋﻼﻧﺎت اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ

اﻷﻓﻼم اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺔ

أنه وسيلة جديرة باالهتمام تمنح المنتج أو الخدمة

فرصة أكرب لالنطالق والتأثري اإليجايب؛ لذا يقوم فريق واو
بتنفيذ جميع أعمال اإلنتاج الفين المريئ والمسموع؛
لتعزيـز

الصـورة

الذهنيـة

للعالمـة

التجاريـة.

ﻣﻘﺎﺑﻼت ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ

اﻷﻓﻼم اﻟﻮﺛﺎﺋﻘﻴﺔ

ﺗﻐﻄﻴﺎت ﻣﺼﻮرة

اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺼﺤﻔﻴﺔ
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إدارة منصات التواصل االجتماعي

ﻣﻨﺼﺔ
Hootsuite

ﻣﻨﺼﺔ
Buffer

ﻣﻨﺼﺔ
Sprout social

يستخدم فريق واو أحدث المنصات إلدارة حسابات التواصل االجتماعي ,وتتمزي هذه المنصات بتقديم أدوات وحلول
إلدارة جميع منصات التواصل االجتماعي يف منصة واحدة
تساعد يف إجراء التحليل والمشاركة والنرش بشكل يضمن النجاح يف التعامل اليومي مع المنصات
تساعد عىل النرش الدوري المجدول والنرش الطارئ
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الرتويج الرقمي

رشكة واو وقعت مذكرات تعاقدية لتصبح رشيك إعالين معتمد لتنفيذ الحمالت الرقمية مع جميع المنصات العالمية المؤثرة يف مجال اإلعالم الرقمي والتسويقي وحصل
فريق التسويق الرقمي عىل شهادات اعتماد تفيد بكفاءة الفريـق لتنفيذ حمالت تسويقيـة بأفضل التكتيكات االحرتافيـة لتحقيـق األهـداف المطلوبـة من الحمـالت

شهادة اعتماد
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اإلعالنات الخارجية

JCDecaux ATA

Alarabia OOH

Saudi Signs Media

يعتمد فريق واو يف اإلعالنات الخارجية عىل االستفادة من جميع الخيارات واألفكار اليت من الممكن تنفيذها ،واختيار أفضل
اللوحات والشاشات اإلعالنية ،وتحديد المناطق المتمزية ليصل اإلعالن إىل الجميع ،وذلك من خالل عالقتنا المتمزية مع الموردين.
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الفعاليات والمعارض والمؤتمرات
تقدم واو جميع الخدمات المتعلقة بالفعاليات والمعارض والمؤتمرات ,منذ اللحظات األوىل من التخطيط لفعاليتكم يقوم
فريق عمل واو بتوفري الدعم اللوجسيت بفريق مختص ذو كفاءة عالية وخربة ممزية لتوفري ما يلزم وصنع حدث ال ينىس.

اﻟﺸﺎﺷـﺎت
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ

أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺼﻮت

أﻧﻈﻤﺔ اﻹﺿﺎءة

أﻧﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮض

اﻟﺒـﺚ
اﻟﻤﺮﻲﺋ واﻟﻤﺴﻤﻮع

أﻋﻤﺎل اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل
واﻟﺘﺴﺠﻴﻞ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ

اﻟﺨﻴﺎم اﻷورﺑﻴﺔ

أﻋﻤﺎل اﻟﺪﻳﻜﻮر

اﻷﺛﺎث اﻟﻔﺎﺧﺮ

اﻟﺮﺘﺟﻤﺔ اﻟﻔﻮرﻳﺔ

اﻟﻬﺪاﻳﺎ واﻟﻮرد
واﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت

أﻋﻤﺎل اﻟﻀﻴﺎﻓﺔ
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الرصد والتقارير

أﻧــــﻮاع اﻟﺘﻘـــﺎرﻳﺮ

يقوم فريق عمل واو بتوفري أحدث
ّ
المختصة بالرصد واستخراج
المنصات

ﺗﻘـــــﺎرﻳــــﺮ
اﻟﺤﻤــﻼت
اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ

التقارير ،لمتابعة سري العمل ومعرفة
ّ
بالحمالت
الخاصة
النتائج
أبرز

اﻟﺮﺻﺪ اﻟﻠﺤﻈﻲ

ﺗﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺤﻤﻼت

ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻳﻮﻣﻴﺔ وأﺳﺒﻮﻋﻴﺔ
وﺷــﻬﺮﻳـﺔ ﺷــﺎﻣﻠﺔ أداء
اﻟﺤﺴــﺎﺑﺎت واﻟﺤﻤـﻼت

ﺗﻘــــﺎرﻳـــﺮ
اﻟﻤــﻠــــﻒ
اﻟﺼﺤﻔـﻲ

ﺗﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﻠﻒ
اﻟﺼﺤﻔﻲ

ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻳﻮﻣﻴﺔ
وأﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ
ﻋﻦ أداء اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت
واﻟﺤﻤﻼت

ﺗﻘــــﺎرﻳـــﺮ
ﺳــﻨﻮﻳــــﺔ
ﺧــﺘﺎﻣﻴــﺔ

ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﺷﻬﺮﻳﺔ
ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺗﺴﺘﻌﺮض
أداء اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت
واﻟﺤﻤﻼت

ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﺳﻨﻮﻳﺔ
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بيانات التواصل

اإلدارة العامة

المكتب الرئييس

920003824

المملكة العربية السعودية
الرياض

الربيد اإللكرتوين

حي الياسمني ـ شارع

INFO@WOOW.SA

W W W . W O O W . S A

التخصيص

@wow__c

wow__c

wow-agency-co

