
شركة كترل آدز للتسويق اإللكتروني



كترل ادز .. شريكك في النجاح 



من تكون كترل ادز ؟

كترل ادز شركة تسويقية ولدت من صلب االبداع تحت إشراف
إدارة سعودية تجمع فريق بكامل االمكانيات بمختلف المجاالت
 يحترف التسويق اإللكتروني .. الذي يساهم في إعالء مختلف

االنشطة والوصول ألفضل النتائج



 حكاية االسم

كترل ادز :           هو اهم عنصر بلوحة المفاتيح.. داللة
على اهمية خدماتنا التي نوفرها

وتحكمنا بسالسة في سياسة التسويق االلكتروني
والسيطرة على المشكالت والمعيقات 

التي تواجهك في نشاطك التجاري ..

كترل ادز ... منقذ الرحلة

CTRL



لماذا تتجه لكترل ادز؟

نملك الخبرة ونحترف العمل .. نميل لإلختالف فنخلق التميز
نسعى بطموح وشغف للمساهمة في الوصول للنجاح مع شركائنا

والوصول ألعلى المستويات ..



نهدف للتطور والتميز ..ننسج األفكار لنصيغها بابداع
نهوى المنافسة فنحترف التسويق 

نقدم إليك كافة الخدمات واألدوات 
التي ُتظهرك من اوائل الناجحين في مجالك

كترل ادز .. اليد اآلمنة لطريق النجاح

لدينا الطموح لنصل معك الى الهدف



خلف النجاح ايدي متمرسة وارواح تهوى االبداع
فريقنا .. يمتلك جميع المهارات اللتي يتطلبها سوق العمل

ويضيف التميز.. تحت اشراف ادارة تسعى دائمَا لرفع مستوى
المعرفة ومواكبة التطور .. كما أنه يلتزم ضوابط العمل

واالخالقية ..

نبذة عن فريقنا



رؤيتنا

 أن نكون خلف التطور والنجاح الذي نشهده اليوم .. وأن نكون في صف كل شاب
وشابة طموحين وان نتشارك مع مختلف األنشطة التجارية،ونرقى معكم بهمة نحو القمه



رسالتنا

نِصل .. ُنلهم .. نؤثر

إلهام وطموح ومنافسة .. نحول الفكرة لواقع بعد دراستها وتحليلها والجدية بالعمل
عليها، واالستمرار بتحسينها وتطويرها .. حتى تقرع طبول لذة الوصول



 أهدافنا

١- الصعود ألعلى المستويات من النجاح والتميز وأن نكون رواد في مجالنا
٢- التوسع في تقديم الخدمات للعديد من المشاريع

٣- التميز في رسم الخطط المناسبة لمشروعك لضمان نجاحه
٤- المساعدة في تحويل طموحات شبابنا الى واقع مشهود



قيمنا ومبادئنا

ان تعلوا االخالق في بنود العمل .. هكذا بدأت رحلتنا
١- المصداقية واألمانة في االداء

٢- فعل كل مايلزم الرضاء العمالء
٣- المسؤولية وااللتزام في التنفيذ والتسليم بالمواعيد المتفق عليها

٤- الجودة العالية في عملنا مع التطور المستمر
٥- التعاون والكفاءة العاليه في روح الفريق



خدماتنا



صناعة المحتوى

نخلق الفكرة ، ونرسم لها الطريق اآلمــن ونهيء لها طرق النجاح
بعدة وسائط بمختلف االساليب .. على جميع منصات التواصل

اإلجتماعي ..

كتابة المحتوى

نترجم الفكرة الى نص في جميع المجاالت .. مع التنوع في المحتوى



إدارة حسابات التواصل اإلجتماعي

االنطالقة للوصول للعمالء واالحترافية في االداء على جميع منصات التواصل
االجتماعي

التصميم الجرافيكي
إتصال مرئي ينقل فكرتك بإبداع .. عبر منصات التواصل االجتماعي



SEO تحسين محركات البحث
نعمل على تحسين السيو لموقعك أو متجرك ، لرفع ترتيبه في نتائج بحث جوجل

وبالتالي تعزيز نشاطك التجاري وزيادة األرباح

إنشاء وتصميم المواقع االلكترونية
فريقنا المميز يمتلك الخبرة والمهارة لتصميم موقعك االلكتروني باستخدام احدث

التقنيات



لنُكن ُشركاء لنجاحك




