وكالــة البركــان للدعاية واإلعالن
Al-Borkan For Advertising

عقد إنشاء وإدإرة حمالت تسويق إلكتروني
الحمد اهلل وحده والصالة والسالم على من ال نبي بعده سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

بعون اللّه وتوفيقه أنه في يوم

3418/هـ الموافق:

/

/

1037/م تم االتفاق والتراضي بين كال من_:

 .1إلس ادة  /وكال ا إلكرك اد ل دعاي ا وإالع الد  ,س ت ت ارم ر (  ) 0474510004ويمث ه ا ي ا قإ إل ق د إل سيد/
عاكد عكدإهلل محمد عقاد – س ودم إل نسيا -يحمت كطا ا ر ( )5440557007صادرة مد دة ( طرف أوت )

)  ,صادرة مد دة  -ويمث ها

 .2إلسادة  , ____________________ /س ت ت ارم ر (
إلسيد , _____________ /ااتف

حيـ

(طرف ثاني)

نن الطــرف الو مؤسسـ تعمـ فــي م ــا التســويق اكلكترونـي للمنت ــاو والمــدماو  ،ورغــا الطـرف الثــاني فــي ننشــا

وادارة حمالو تسويق نلكتروني لمدماته  ،وبعد تبادلهما اكي اا والقبو نتفقا على االتي -:

 /3المدماو المقدم هي  -:ننشا وادارة حمالو تسويق الكتروني لمدة شهر وذلك وفق ال دو المرفق :
بند
1
0
0
4

0

اسم الحملة
محرك البحث قوقل
إعالن نصي فقط
إعالن  WAPللجوال
إعالن نصي /بنرات
شركاء قوقل
المواقع والمنتديات والمدونات
إعالن نصي /بنرات
الفيس بوك  +انستغرام

تويتر

عدد مرات الظهور

آلية عمل الحملة
المشاهدة
المشاهدة

 022الى  022الف ظهور
( نص مليون )

السعر

البيان

 0022لاير

يوظف ويضاعف في العدد
وفق رغبة العميل

المشاهدة

 6الى  8مليون ظهور

 0022لاير

يوظف ويضاعف في العدد
وفق رغبة العميل

المشاهدة

 022إلى  022ألف ظهور

 0022لاير

يوظف ويضاعف في العدد
وفق رغبة العميل

 01511لاير

التكلفة اإلجمالية

 /1الحمالو على ال داو أعاله وك ما يتعلق بمحرك البح
سعر وفق أسعار الكلماو الرئيسي لغوغ

.

غوغ فإنها تعتمد على الكلماو المفتاحي ولك كلم مفتاحي

 /1الطــرف الثــاني مســئو مســئولي تام ـ عــن محتــوإل المونــم اكلكترونــي مح ـ التســويق ومــا فيــه مــن منت ــاو أو مــدماو أو

صور وك ما يتعلق بملكي المونم اكلكتروني وال يتحم الطرف الو أ مسئولي عن محتوإل المونم .

 /4يلتزم الطرف الو بإنشا وادارة الحمالو المتفق عليها وفق المعايير المهني المعمو بها في الموانم المعني .
 /5يلتزم الطرف الو بتقديم تقارير عن الحمالو المتفق عليها بشك دور وفق ما يطلبه الطرف الثاني .
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 /6نذا تملف الطرف الثاني عن تسديد الـدفعاو المتفـق عليهـا فـي تـاريخ االسـتحقاق فلطـرف الو الحـق فـي نيقـاف الحمـالو
اكعالني فو ار ودون الر وع نلى الطرف الثاني ومطالبته بسداد ما عليه من التزاماو .

 /7يتم سداد نيم هذا العقد على دفعتين لهذه الحمل  %50مقدما و %50بعد مرور ممس عشر يوما .
 /8حرر هذا العقد من نسمتين بيد ك طرف نسم منها.

 /9التحوي الى حساا وكال البركان للدعاي واكعالن البنك الهلي 33858936000301 :
رنم اكيبانSA39100000 /
الطرف الو

اقإ وإهلل خير إلشااديد ,,,
الطرف الثاني

وكالا إلكركاد ل دعايا وإالعالد

............................

التونيم_____________ /

التونيم______________/

التاريخ ............./

التاريخ ...................... /
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