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 شركــة رقميــة يـقــودها
شبـــــــــاب مبتــكـــــــــــر

 نسعــــى لتـقــديـــــــــــم
 خدمــات مهنيــة عاليـــة

الــجــــــــودة

 نبتكـــر لعمالئنـــا حلـــوًال
تـــواءم متطلبـــاتهــــــم

 نواكــب التطـور التقنـي
 فـي قـطــــاع االتـصـــال

الرقمــــــــي

من نحن؟



رؤيتنا
العـنـــوان األول

لالتصــال الرقمـــي

رسالتنا
التميز بخدمات اتصالية

ركيزتها المعرفة

وأركانـها التنوع واالبتكار..

سقفها فضاء رقمي ال محدود



ما يميزنا

التطويـــر

العمـــــق

الشمولية

التكامــــل
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02

03

04

الـجـــودة
عنــوان أعمـــالنــا

الشـغـــف
دافعنـــا للتميـــــز

االلتــــزام
أسلوبـنـا األمثـل

االستثمار البشري
ركيزة إنجـازاتنــــا قيمنــا



شراكــات مثمــرة وعالقات 
متميـزة مـع النخبــة وذوي 

االختصاص والمؤثرين

مواكبـة مستمـرة للجـديـــد 
على المستوى العالمي

مخـــزون متـجـــدد مــن 
البيانــات الضخمــــة

كوادر مؤهـــلة في كـافـــة 
التخصــصــات

سـجل حـافـــل باإلنجـــازات 
مـع مختلـــف الجــهــــــات 
الحكومية والقطاع الخاص

أرشيف متـكامـل وشامـــل 
لوسائل اإلعــالم المختلفـة
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بيـن يدينــا



أرشيف متـكامـل وشامـــل 
لوسائل اإلعــالم المختلفـة

خدماتنا

خدماتنا

نقدم خدماتنا االتصالية المتكاملة التي تمّكن عمالئنا من اتخاذ القرارات المناسبة 

باالستناد على معلومات ودراسات عمادها الرصد والتحليل

بما يحقق الرضا والظهور بوضوح.

خدماتنا



خدماتنا
البحوث اإلعالمية

والدراسات المتخصصة
في TREND أصبح الوصول إلى المزيد من 

المعلومات أكثر سهولة من أي وقت مضى 
وهذا ما يلبي حاجة عمالئنا في الحصول على 

تقارير دورية ودراسات أكثر عمقًا تساعد في 
عملية صنع القرار

نفهمك بعمق

ظهورك وفَق رؤيـٍة ثاقبــةمـوقفك في مجال عملكواقـعــك بعيـــن فـاحصـــة

خدماتنا

نخّططنحّللنــدرس



الرصـد
والتحليل اإلعالمي

نفخر بتقديم مستوى متقدم من الدقة 
والمهنية في مجال الرصد والقياس 

والتحليل اإلعالمي لجميع أنماط اإلعالم 

     التواصل االجتماعي 
     اإلعالم المطبوع

 

نستند في دراساتنا على..

دراســـــة الـصـــــــورة رصد ما ُينشـر إعالميــًا 
الذهنيــة والسمـعـــة

تحـليــــل مسـتــــــوى 
االنتشــار والتفــاعـــل

قياس األداء اإلعالمي 

     المرئي والمسموع 
     مواقع اإلنترنت



التخطيط
االستراتيجي

من منطلق إيماننا الراسخ بأهمية التخطيط 
االستراتيجي نعمل في TREND على دراسة 

واقع مشاريع عمالئنا بدقة وعمق ومن ثم 
التخطيط لظهورهم بوضوح وشمولية.

نخـطـط لظهورك

نبنــــــــي ونـحـســـــن 
الصـــورة الــذهنيـــــة

نوّظـف أدوات نجـــاح 
الحمــالت

نـحـّقـــــــق األهـــداف 
المنشـــــودة 

نصنـــع التوجه ونعززه

01020304



نصنع صورتك

ننطلـــق مــن قـاعـــدة صلبـــة تستنـــد علــــى 
أرشيف متجدد لصناعة مختلف أنواع المحتوى 
الــذي يسهــــم في مضاعفــــة األثــــر علــــى

الجمهور المتلقي

صنـاعــة المحتــوى

 نحدد الجمـهور وفئاتـــه
المستهـدفـــة

 نضع الهـدف وفـق خطـة
اإلنتـاج المعتمـدة

 نحـــّدد وسيلة النــشــــر
األفضـــــل

 ننتــُج أشكال المحـتوى
المناسبـــة

 نصوُغ الرسائل االتصالية
المطلـوبــــــة



نقدم خدماتنا االتصالية عبر منصات التواصل 
االجتماعي امتدادًا لدورنا في رسم الخطط 

المستندة على أهداف عمالءنا

إدارة وتفعيل
حسابات التواصل

االجتماعي

تحديد أفضل أوقات النشـر صناعة المحتوى باحترافية  تهيئة وتخطيط الحسابــات

إصدار التقــاريـــر بأنـواعــهاالرصد والمتابعـة عن كثب  التفاعــــل لحظــة بلحظـــة

مرتكزاتنا في
إدارة المنصات

اإلعالمية



تتطلب إدارة الحمالت االتصالية قرارات حاسمـة 
ورؤية واضحة المعالم إليصال الرسائل االتصالية 
التي تـجـــذب أصحــــاب المصــالــح المعنيـــيـــن

TREND وهو ما نملكه بفـخــــــر فـي

إدارة الحمالت
االتصالية

حمالت تصيب الهدف ..

نحــّدد مــداها 
الـزمني والجغرافي 

03
ننشر محتـواها 
بالشكل األنسب

02
نديـر الحمـالت 
بطريقـة مـرنة

01
نتجاوب مع المقترحات 

والتعليـقــــات

05
نوسع انتشارهـا عبر 

المنصات المؤثرة

04



نمتلك البيانات 
واألرشيف الكامل 

لإلعالم بكافة أشكاله

كادر بـشـري خـبـيـر 
ومتخصـص سمتـــــه 
التـطــــور والمواكبة

عالقة قـــوية مع عدد 
كـبير من الشــركاء 

ذوي االختصاص

?لماذا 

قـائـمــة الـشـركاء 
برهان لمن يختار 

 TREND

TREND أصدقاء
مجموعة نخبوية من 
المؤثرين وقادة الرأي

TREND



بشغــف

نصنعهــا



نشاركها بفخر

مهمتنا ال تقف عند صناعة المحتوى اإلخباري بل تمتد لوصوله 
ألكبر شريحة مستهدفة بالتعاون مع شركائنا 



مع منصات التواصل االجتماعي إليصال 

محتوى مؤثر في فضاء اإلعالم الرقمي

شراكــات مثمــرة 



عمالؤنــــا 







المملكة العربية السعودية  -  الرياض  حي الصحافة
شارع األميـر ناصر بن سعود بن فرحــان آل سعود

info@TrendDC.com

تواصـل معنـــا 

Trend1DC

TrendDC.com



خدماتنا


