عرض خدمة إدارة حسابات

إعداد
البركان للدعاية واإلعالن

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،
يطيب لي تقديم عرض لخدمات إدارة حسابات السوشييا مييديا واليوتييوب الخابيل بالم سسيل ,
وأود أن أغتنم هذه الفربل ألعبر عن عميق امتناني وتقديري لثقتكم الغاليل بي وإتاحيل هيذه الفربيل
لي للعم معكم وأنا على استعداد تام لوضي كي ميا أملكي مين كفيا ات علميي وخبيرات عمليي لتنفييذ
هذه المهمل وفق أفض مستوى مهني ممكن.
ويسرني أن أقدم هذا العرض والخاص بتقديم الخدمات وأنا عليى اسيتعداد لتقيديم أي شيرح أو إيضياح
يتعلق بأي بند من بنود هذا العرض.

متمنيين لكم مزيدا من التقدم واالزدهار ,,,,
وتفضلوا بقبو فائق االحترام ,,,,

خدمة إدارة حسابات السوشيال ميديا :
 -1الفيس بوك facebook









انزا المقاالت لألحداث اليوميل للشركل ومتابعل المستجدات ذات البلل .
رف البور المناسبل م التعليقات المناسبل بشك دوري .
زيادة عدد المتابعين .
زيادة عدد المعجبين بالبفحل .
التواب الكترونيا واالجابل على تعليقات الزوار .
رف تقارير دوريل للمس ولين بالمستجدات والردود التي تمت .
الحبو على ما ال يق عن  3000متاب شهريا .
القيم  2500لاير في الشهر

 -2تويتر Twitter











كتابل تغريدات يوميل ومتابعل المستجدات ذات البلل .
رف البور المناسبل م التعليقات المناسبل بشك دوري .
زيادة عدد المتابعين .
التواب الكترونيا واالجابل على تعليقات الزوار .
رق تقارير دوريل للمس ولين بالمستجدات والردود التي تمت .
تسويق التغريدات بتقنيات الهاشتاق والريتويت .
منشن متابعين حسابات المشاهير ب  1000منشن شهريا لمنشور محدد .
ترويج بوست او منتج محدد ششهريا بما ال يق عن 2000مشاهدة .
الحبو على ما ال يق عن  3000متاب شهريا ..
القيمل  2500لاير في الشهر .

 -3االنستغرام Instagram












كتابل تدوينات يوميل ومتابعل المستجدات ذات البلل .
رف البور المناسبل م التعليقات المناسبل بشك دوري .
زيادة عدد المتابعين .
التواب الكترونيا واالجابل على تعليقات الزوار .
رق تقارير دوريل للمس ولين بالمستجدات والردود التي تمت .
تسويق البور والتدوينات بتقنيات االعجاب وإعادة النشر .
الحبو على ما ال يق عن  3000متاب شهريا .
عم  1000منشن شهريا لمتابعين حسابات المنافسين .
ارسا  1000رسالل على الدايركت لحسابات مستهدفل ( قائمل خابل )
ترويج منتج او بوست محدد شهريا بما ال يق عن  3000مشاهدة .
القيمل  2500لاير في الشهر .

 -4قناة اليوتيوب youtube








انشا انترو خاص للقناة م رف الفيديوهات المناسبل م التعليقات المناسبل بشك دوري .
زيادة عدد المشتركين بالقناة .
التواب الكترونيا واالجابل على تعليقات الزوار .
رق تقارير دوريل للمس ولين بالمستجدات والردود التي تمت .
تبميم فيديو انفوجرافك دعائي لمنتجات الم سسل عدد  3فيديوهات م السيناريو
والتحريك والبوت اإلزاعي المميز .
الحبو على ما ال يق عن  10.000مشاهدة شهريا .
القيمل  2500لاير في الشهر .

اإلجمالي :
هذا م التزامي التام بما ترون مناسبا
القيمل اإلجماليل (  ) 10.000فقط عشرة االف لاير
المدة شهر  30يوما
قيمل هذا العرض لستل أشهر هو مبلغ  60.000لاير  ,وفي حا التعاقد لستل أشهر تحب
على خبم خاص بقيمل  5000لاير .

متمنيين لكم مزيدا من التقدم واالزدهار ،،،،
وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،،،
إعداد
البركان للدعاية واإلعالن

