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من نحن ؟
يف PluttoAppy نعرف أنفسنا بأننا الحل األمثل والمضمون عندما تبحث عن 

تسويق احرتايف وفعال لخدماتك ومنتجاتك.

بعد سنوات من الخربة، وبوجود فريق من المسوقني المحرتفني، نقدم خدماتنا 

التسويقية بكل شفافية وتمزي.

نؤمن بأن التسويق هو العمود الفقري لبناء وتطوير عمل ناجح، من خالل 

دراسة العمالء واستهدافهم أينما كانوا.

خدماتنا تناسب مختلف الصناعات، مثل المجال الطيب، المجال القانوين، المتاجر 

اإللكرتونية وغريها من الخدمات الحساسة اليت تحتاج لمن يتعامل معها بحرص 

وفكر احرتايف.

نساعدك يف أن تحصل عىل مركز ثابت أمام عمالءك من خالل الكشف عن 

رسالتك بوضوح وتسويق عالمتك التجارية بما يتناسب مع أعمالك وأهدافك.

رشكتنا تتبع رشكة القالدة جروب الشهرية، ما يعين خدمات إعالنية مضاعفة يف 

جريدة إلكرتونية وورقية أيضًا.
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الرؤية 
تطوير الفكر التسويقي بما يتناسب مع أهداف عمالئنا و 

توقعاتهم الدائمة بالتمزي و االنفراد أمام منافسيهم كما 

نعمل عىل تحقيق أهدافنا بأن نكون الخيار األول للباحثني عن 

التسويق اإلحرتايف لخدماتهم أو منتجاتهم.

الرسالة  
بقاء عمالئنا يف طليعة الممزيين.

فسعينا يتبلور حول مساعدة عمالئنا يف بلوغ المكانة 

اليت يستحقونها من خالل تسويق مبتكر يخاطب عمالئهم 

المستهدفني.

األهداف 
أن نكون رشكاء نجاح موثوقني لعمالئنا، عرب باقات وخطط 

تسويقية تعرف جيدًا كيف تنقل أهدافهم من الحلم للواقع.
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لماذا نحن؟ 
 ألننا محرتفون يف كيفية تقديم خدمات التسويق.. 	

 ألننا مبتكرون لخطط و باقات تسويقية تحقق األهداف.. 	

 ألننا نستهدف عمالءك أينما كانوا.. 	

 ألننا نستمع جيدًا لتوقعاتك و ننفذ أكرث مما توقعت.. 	

 ألننا نقدم تقارير نهائية للحمالت التسويقية.. 	

 ألننا قادرون عىل دفع عجلة تقدم عمالئنا لألمام.. 	

 ألننا نمتلك فريق من المسوقني الخرباء.. 	

 ألننا ندرس السوق و المنافسني جيدًا قبل البدء.. 	

 ألننا نلزتم بتسليم المرشوع يف الوقت المحدد.. 	

ألننا نتابع جيدًا تطورات األسواق.. 		
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خدماتنا

- باقات التسويق

- خطط التسويق

- تصميم المواقع اإللكرتونية
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باقات التسويق

بعد دراسة جيدة, والتعرف عىل العمالء و احتياجتهم. 

قمنا ببناء باقات تسويقية ممزية واحرتافية تحقق األهداف المطلوبة يف الوقت المحدد.

من خالل باقات التسويق اليت نقدمها، نخترص عىل عمالئنا الكثري من الوقت والجهد، ونجعلهم يثقون بأن 

استثمارهم يف محلّه.



PlutoAppy7

من حق عمالئنا االختيار المرن لخطتهم التسويقية عرب االختيار من مجموعة ممزيات تالئم مختلف االحتياجات.

نعطي لعمالئنا المجال لتخطيط أهدافهم، توضيح توقعاتهم، وإرشادنا الستهداف عمالئهم.

يبدأ األمر من خالل مستشارينا الخرباء المستعدون دائمًا لالستماع لعمالئنا قبل تكوين خطة التسويق 

المطلوبة.

ما يجعل عمالئنا المتحكمني الرئيسيني يف تسويق خدماتهم أو منتجاتهم.

تشمل خدماتنا التسويقية اإلعالن يف صحيفة القالدة “الورقية واإللكرتونية” ما يضمن المزيد من تحقيق 

األهداف.

عند االشرتاك يف الخطة المقدمة، نقدم ضمانه اسرتجاع %		 من المبلغ المدفوع لقيمة خدمات الرشكة 

فقط .. وذلك عند عدم تحقيق الهدف المتوقع أو أرباح . 

“ال تشمل مرصوفات اإلعالنات”

خطط التسويق
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تصميم المواقع االلكترونية  

لتكتمل الباقة وتضح الصورة ويصبح التسويق لعملك أكرث موثوقية.

نقدم خدمات تصميم المواقع اإللكرتونية اعتمادا عىل أكواد صحيحة، وباستخدام خطوط وألوان حديثة 

تالئم توقعات العمالء الحاليني.

لجميع التخصصات، فريقنا من المصممني والمربمجني جاهز دائمًا إلطالق أفضل وأحدث التصميمات
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متواجدون عىل مدار الساعة إلجابة استفساراتكم والرد عىل مالحظاتكم.

نعترب أنفسنا رشكاء النجاح لعمالئنا، فنقدم لهم لك الجهد والوقت.

اتصل بنا

يمكنكم التواصل معنا من خالل:

https://www.plutoappy.com :موقعنا اإللكرتوين

infoplutoappy@gmail.com :الربيد اإللكرتوين

الهاتف: 												

عنوان المكتب: مرص – القاهرة – 		 شارع االنتصار – مرص الجديدة

حساباتنا عىل مواقع التواصل اإلجتماعي

    https://www.facebook.com/plutoappysv :فيس بوك

https://www.instagram.com/pluto.appy :انستجرام

https://www.tiktok.com/@alqeladagroup :تيك توك

https://www.linkedin.com/company/								 :لينكد إن

https://twitter.com/plutoappy : تويرت


