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نسخة 1.5

 من نحن
خدماتنا

كويزار؟

احصائيات

قيمنا

تواصل معنا



شــــركــــة مــــتخصصة فــــي مــــجال الــــتسويــــق 
الـرقـمي، يـقودهـا الـشغف نـحو صـناعـة كـويــزار 
فــي ســماء الــتسويــق واإلبــتكار. إخــتالفــنا هــو 

القوة التي نعمل بها. 

من نحن

أن نكون خيار بديهي لكل منظومة 
تطمح للحلول اإلبداعية في مجال 

صناعة المحتوى والتسويق الرقمي. 

رؤيتنا

دمج الخيال مع التسويق في صناعة 
اإلبداع لتمكين العالمات التجارية على 

النمو والتواجد رقميا بشكل فعال.

مهمتنا



خدماتنا

التسويق 
الرقمي

 الحمالت 
اإلعالنية

تقنية 
المعلومات

الهوية 
التجارية

إدارة 
التواصل

صناعة 
المحتوى



صناعة المحتوى 
بشتّى مجاالته حرفا وصورة، بلغة مختلفة وإبداعية للتعبير  

عن الهوية الخاصة بمنشأتكم .

إدارة منصات التواصل االجتماعي

إدارة الحمالت اإلعالنية 
تخطيط الحمالت اإلعالنية وصناعة المحتوى بناء على 

األهداف المراد تحقيقها ومن ثم قياس أثرها .

لتعزيز تفاعل المنشأة مع جماهيرها، وتوعية المستهلك بالعالمة 
التجارية وضمان سهولة الوصول .



تقنية المعلومات 
تطوير المواقع اإللكترونية وتطبيقات الجوال،لضمان وجود 

منشأتكم رقميا بشكل فعال.

صناعة الهوية البصرية 
ترجمة مشروعك من فكرة إلى صورة بصرية ترتبط في عقول الناس 

لتصبح عالمتك التجارية اسمًا راسخًا في األذهان.

التسويق الرقمي 
تحسين محركات البحث لزيادة فرص ظهور موقعكم االلكتروني  

PPC و SEO عن طريق



احصائيات

من تكاليف التسويق تصرف على التسويق 
الرقمي

تسويق المحتوى يكلف ٦٢٪ أقل من 
التسويق التقليدي ويحقق ثالث أضعاف 

التسويق التقليدي

من مالكي الهواتف يبحثون عن الـخدمات 
والمنتجات على األنترنت قبل الشراء

من المستهلكين يعتقدون أنهم سيجدون 
العالمات التجارية على األنترنت

من المستخدمين و اكثر يستخدمون 
شبكات التواصل االجتماعي للبحث عن 

منتجات وشركات جديدة  
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التغيرات التي حدثت لمجال التسويق خالل السنتين األخيرة تساوي 
حجم التغيرات التي حدثت للمجال خالل الخمسين سنة الماضية



التلفاز 
١٩٤١م

المذياع 
١٩٢٢م

اللوحات الإعلانيـة 
١٨٦٧م

صحف الأخبار 
١٨٣٦م

المنشورات الإعلانيـة 
١٤٥٠م

الـتسويق الرقمي 
الحاضر



و لو َعِلم أبو األسود الدؤلي عن الكويزار مسبًقا، 
حين قالت ابنته "ما أجمُل السماء" لكانت إجابته 

"كويزارها" عوًضا عن "نجومها"

 كويزار؟
 في عام 1963 من الميالد تم اكتشاف جرم فلـكي شبيه بالنجوم 

في بريقها. يسكن في أطراف الـكون، بعيًدا عن كوكب األرض 
بمسافة مليارات السنين الضوئية. يتميز بقّوة سطوعه حيث 

يتّخطى ضوء الشمس بماليين المّرات و يمتلك طاقة متجددة 

ال تنقضي و نور ساطع ال ينطفئ.

ظهوره بين النجوم واألجرام الفلـكية األخرى يخطف -حرفًيا- 
أضواء من هم حوله ليتألق وحده في الفلك مما جعلنا نتبنى 

اسم كويزار تيمنا بصفات هذا الكائن الساحر.



قيمنا

اإلحسان 
ألن اإلحسان في معجم اللغة يعكس مفهوم تأدية العمل على أكمل وجه، 

جعلناه نهجنا األول وقيمتنا الراسخة.

األصالة 
أخذنا عهد بأن نكون أصيلين وجريئين في ما نقدم، بإستقاللية وتفّرد في اإلبداع. 

البيئة 
نحرص بأن تكون مشترياتنا صديقًة للبيئة، كما نبادر بغرس شجرة عن كل عميل  

لنتشارك فضيلة تحقيق هذه المهمة النبيلة. 

المتعة 
نتوقف لحظات لنحتفل بالنجاحات. فالحياة تستحق أن نبتهج ألجلها. 



بنجاحكم ننجح، سنسخر جميع طاقاتنا لتحقيق ذلك.

welcome@quasar.sa

+966 11 230 4623 

quasarful
www.quasar.sa

+966 59 943 6646


https://twitter.com/quasarful
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كويزار 
شركة المنطقة الذكية 

الرياض - المملكة العربية السعودية 
سجل تجاري رقم ١٠١٠٤٥٦٤٤٠ 


