
COMPANY PROFILE
ملـف الرشكـة التعريفـي

WOW Marketing Agency
شـركــــــة واو لـلـتـسـويــــــق



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 10  سنوات بما يحقق لنا الريادة يف مجال عملنا 

التفوق  االبتكار بال حدود وشغف  اليت تقوم عىل  بالتوافق مع مع مبادئنا  الرضاء لعمالئنا  واو عىل تحقيق  نعمل يف 

والريادة اليت تدفعنا دائًما للتحليق إىل أفاق جديدة وتقديم تجربة عميل ممزية ومتكاملة 

      لم نكن لنصل إىل هذا النجاح دون ثقة رشكائنا االسرتاتيجيني من القطاعات المختلفة ودورهم الفعال يف تحقيق 

ذلك،  فشكًرا لهم 

خدماتنا وحلولنا ومنتجاتنا بني يديكم لتحقيق تطلعاتكم ،،

محمد سلطان السلطان
المدير العــــام



عـــن واو

قيمنـــــا

الشغف الشفافية الجودةاإليجابيةالُمبادرةالثقة الفضول

أن نكون أفضل من يقدم حلول التسويق واإلعالم واستشارات 

األعمال للقطاعني العام والخاص، بما يخدم رؤية المملكة العربية 

السعودية 2030

الحلول  التمري يف األداء وتوطني  بناء عىل  بناء منظومة األعمال 

وتوظيف  واستقطاب  المحلية  قيمنا  مع  يتوافق  بما  العالمية 

العنارص والمهارات اإلبداعية 

الـرســالة الــرؤيــــة
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لمحة عن واو 

جائزة أفضل وكالة إعالنية  لعام 2018

تقدم لك واو حلول تسويقية إبداعية ضمن إطار تكاميل بخربة فاقت الـ 10 سنوات، يدفعنا الشغف 

لتحقيق أفضل الرشاكات التسويقية مع الجهات الحكومية و العالمات التجارية، والسعي لتحقيق 

أهدافهم التنموية واالسرتاتيجية من خالل أحدث المنهجيات التسويقية

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  

لماذا واو ؟ 

الكوادر الوطنية يف واو 

جوائز واو 

10++
سنــوات من الخبــرة

الوسام البالتيين يف التوطني
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واو باألرقام 

+150
لمختلف  تسويقية  اسرتاتيجية 

القطـاعــــات  

+1,000,000
جملة إبداعية

+28,000
إىل مخرجـات  تحويلهـا  تـم  فكرة 

إبداعــية

 +750
عمل فــين  

+70,080
لعمليـــــات  لحظــــي  رصـــد  ســاعة 

تفاعـــــل  الجمهور  

 +500  
تقرير مفصــل   

+40
حملة تسويقية واسعة االنتشار

+200
 فعالية 

+100
حساب تواصل اجتماعي

أفكـــار إبداعيــةاسرتاتيجيـة تسويقيـة 

الرصــد والتحليــل

إنتـــاج فـــين 

فعاليــةحملــة إبداعيــة   حسابات تواصل اجتماعيالتقـــارير

محتــوى إبداعــي
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رشكاء النجاح 



رحلة تطور الكوادر يف واو 

20142015201620182022

212+36

625

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

المدير التنفيذي

الشؤون االدارية

إدارة
تطوير االعمال

إدارة
اإلنتاج

األنظمة االدارية

تقنية المعلومات

الحمالت اإلبداعية

التسويق الرقمي

خدمة العمالء

الدعم اللوجيسيت

 قسم
الحسابات العامة

التقارير المالية

المزيانية

التدقيق الداخيل

 المحتوى اإلبداعي

التصميم الجرافييك

 اإلنتاج الفين

 البحوث
والدراسات التسويقية

التطوير اإلداري

التخطيط اإلسرتاتيجي

مكتب
إدارة المشاريع

العقود والمشرتيات

المبيعات

شؤون الموظفني

استقطاب المواهب

التدريب والتوجيه

المعارض والمؤتمرات

البث المريئ

إدارة
التنظيم  والمراقبة

إدارة
التسويق

إدارة
العمليات

 اإلدارة
المالية

إدارة
الموارد البرشية

السكرتارية

العالقات العامة

الشؤون القانونية



الخدمات التسويقية

المحتوى اإلبداعي

الفعاليات والمعارض 
والمؤتمرات 

الرصد والتقارير

االسرتاتيجيات التواصلية 

التصاميم اإلبداعية 

إدارة حسابات التواصل 
االجتماعي 

الحمالت اإلبداعية

التسويق الرقمي 
والتقليدي 

اإلنتاج الفين 
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االسرتاتيجية التواصلية 

ونعمل يف واو عىل تطوير  تصاغ الخطة االسرتاتيجية وفًقا لرؤية الجهة وأهدافها، 
لتتناسب مع متطلبات عمالئنا وخططهم المستقبلية  التسويقية واإلعالنية؛  أفكارنا 
أفضل  لضمان  مهنية؛  بطريقة  االسرتاتيجية  الخطط  وتنفيذ  إدارة  عىل  ونعمل 
الدقيق. والتنفيذ  الفعالة  واالسرتاتيجيات  المدروس  التخطيط  خالل  من  النتائج 
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المحتوى اإلبداعي

  محتوى الحمالت اإلبداعية محتوى الفيديوهات اإلبداعية محتوى التصاميم الفنيةمحتوى تسويقي

 أنواع المحتوى المقدم

 محتوى المقابالت محتوى اإلعالنات التلفزيونيةمحتوى الموشن جرافيك
محتوى األفالم الوثائقية اإلذاعية والتلفزيونية

محتوى منصات
محتوى األفالم السينمائيةمحتوى األخبار الصحفيةمحتوى العالقات العامة التواصل االجتماعي

يف واو ..عالٌم من اإلبداع ..  ُتحلُق يف فضائِه العقول ..  لرِتسَم يف سمائَك من اإلبداِع .. لوحة !  وُتحِدَث يف عالمَك .. تمزٌي وَروعة ..
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الحمالت اإلبداعية

أنـــــــــواع
  الحمالت

 حمالت رقمية عىل منصات

التواصل االجتماعي

حمالت
 خارجية

حمالت
شاشات السينما

حمالت
محركات البحث

حمالت
داخلية

حمالت
الربيد االلكرتوين

حمالت
الفعاليات والمعارض

حمالت
 التلفزيون

حمالت
اإلذاعة

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

للرشيحــة المستهدفــة.
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التصاميم اإلبداعية

توفر واو لك فريق من المصممني المبدعني يعتمدون عىل عنرص
»مفاجأة رغباتك وتلبيتها«

الهدايا والتوزيعات  برن – رول أب – بوب أب - العروض التقديمية
 تصميم 2D & 3D  الكتيبات باك دروب

التقارير انفوجرافيك بوســرت GIFالهوية البرصية
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اإلنتاج الفين

فيديوهات
 إبداعية قصرية

 األفالم السينمائية  اإلعالنات التسويقيةقصص نجاح

 التقارير الصحفية تغطيات مصورة األفالم الوثائقية مقابالت تلفزيونية

يعترب المحتوى المريئ أكرث حضوًرا يف العالم الرقمي كما 
الخدمة  أو  المنتج  تمنح  باالهتمام  جديرة  وسيلة  أنه 
فرصة أكرب لالنطالق والتأثري اإليجايب؛ لذا يقوم فريق واو 
والمسموع؛  المريئ  الفين  اإلنتاج  أعمال  جميع  بتنفيذ 
التجاريـة. للعالمـة  الذهنيـة  الصـورة  لتعزيـز 
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 إدارة منصات التواصل االجتماعي 

 منصة
Hootsuite

 منصة
Buffer

 منصة
Sprout social

بتقديم أدوات وحلول  المنصات  وتتمزي هذه  التواصل االجتماعي,  المنصات إلدارة حسابات  واو أحدث  يستخدم فريق 
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

أفضل  تنفيذها، واختيار  الممكن  اليت من  الخيارات واألفكار  االستفادة من جميع  الخارجية عىل  اإلعالنات  واو يف  فريق  يعتمد 
اللوحات والشاشات اإلعالنية، وتحديد المناطق المتمزية ليصل اإلعالن إىل الجميع، وذلك من خالل عالقتنا المتمزية مع الموردين.

JCDecaux ATAAlarabia OOHSaudi Signs Media
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الفعاليات والمعارض والمؤتمرات

يقوم  لفعاليتكم  التخطيط  من  األوىل  اللحظات  منذ  والمؤتمرات,  والمعارض  بالفعاليات  المتعلقة  الخدمات  جميع  واو  تقدم 
ال ينىس.  وصنع حدث  يلزم  ما  لتوفري  عالية وخربة ممزية  كفاءة  ذو  بفريق مختص  اللوجسيت  الدعم  بتوفري  واو  عمل  فريق 

 األثاث الفاخر الرتجمة الفورية

 أعمال االستقبال
 والتسجيل والتنظيم

 الهدايا والوردالخيام األوربية أعمال الديكور
والمطبوعات

أعمال الضيافة

البـث
أنظمة اإلضاءة أنظمة العرض  المريئ والمسموع أنظمة الصوت

الشاشـات
 الداخلية والخارجية
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تقارير الملف تقارير الحمالت الرصد اللحظي
الصحفي 

 تقارير يومية
 وأسبوعية شاملة
 عن أداء الحسابات

 والحمالت
 تقارير سنوية

تقارير شهرية
شاملة تستعرض 
 أداء الحسابات 

 والحمالت

أنــــواع التقـــارير

 تقارير يومية وأسبوعية
أداء  وشــهريـة شــاملة 
 الحســابات والحمـالت

تقـــــاريــــر
 الحمــالت
التسويقية

تقــــاريـــر
ســنويــــة
 خــتاميــة

تقــــاريـــر
المــلــــف
 الصحفـي

الرصد والتقارير 

أحدث  بتوفري  واو  عمل  فريق  يقوم 
واستخراج  بالرصد  المختّصة  المنصات 
ومعرفة  العمل  سري  لمتابعة  التقارير، 
بالحمالت الخاّصة  النتائج  أبرز 
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بيانات التواصل 

المملكة العربية السعودية 

الرياض

حي الياسمني ـ شارع 

التخصيص

المكتب الرئييساإلدارة العامة

الربيد اإللكرتوين
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INFO@WOOW.SA
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