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Company Information معلومات الشركة
Company Name

Company Activity

Sector

Offered Services / Products

Commercial Registration Number

Number of Employees

اسم الشركة

نشاط الشركة

القطاع

المنتجات و الخدمات المطروحة

رقم السجل التجاري

عدد سنوات العمل

Target Clients العمالء المستهدفين

Number of Years in Businessعدد الموظفين

Who are your current targetted clients 
(gender, age group, social class, etc.)?

Are there other clients you would like to target?

 من هم عمالئكم المستهدفون
)الجنس, العمر, المستوى االجتماعي وغيره...(؟

هل هناك عمالء أو فئات أخرى تودون استهدافها؟

MARKETING AND PUBLIC RELATIONS 
SERVICES FORM

 استمارة خدمات التسويق 
و العالقات العامة 

Date التاريخ
/ /

Marketing and Public Relations Activities أنشطة التسويق والعالقات العامة
Do you have a brand? Yesهل لديكم عالمة تجارية؟ No

نعم ال 

Yes
نعم

No
ال 

Maybe
إلى حٍد ما  

Billboards
لوحات إعالنية

Flyers/ Brochures
نشرات ومطويات

Other (Please specify)
أخرى )يرجى التحديد(

Newspaper or Magazine Advertisement
إعالنات في الجرائد أو المجالت

TV or Radio Commercials
إعالنات تلفزيونية أو إذاعية

If yes, are you happy with your current brand? إذا كانت اجابتكم بنعم، هل أنتم راضين عنها؟
ما هي طرق التسويق التقليدية 

التي تستخدمونها حالياً؟
What are the traditional marketing methods 
that you currently use?

Email marketing
التسويق عبر اإليميل

Facebook (Please mention page name) 
فيسبوك )يرجى ذكر اسم الصفحة(

Search Engine Optimization
(SEO( التسويق عبر تعزيز نتائج محرك البحث

Instagram (Please mention page name) 
انستقرام )يرجى ذكر اسم الصفحة(

SMS Marketing
التسويق عبر الرسائل النصية

Twitter (Please mention page name) 
تويتر )يرجى ذكر اسم الصفحة(

Paid online advertisements
اإلعالنات المدفوعة

Other (Please specify)
أخرى )يرجى التحديد(

?What are the online marketing methods that you currently useما هي طرق التسويق اإللكترونية التي تستخدمونها حالياً؟
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MARKETING AND PUBLIC RELATIONS 
SERVICES FORM

 استمارة خدمات التسويق 
و العالقات العامة 

Request Information معلومات الطلب
What are the services that you require?

How much are you willing to pay 
for the selected services?

ما هي الخدمات المطلوب توفيرها؟

ما هو المبلغ الذي يمكنكم دفعه مقابل 
الخدمات التي قمتم باختيارها؟

Marketing Campaign
حملة تسويقية

Public Relation Consultancy/ Retainer (up to 6 months)
عقد استشارات عالقات عامة )لمدة تصل إلى 6 شهور(

Public Relation Campaign
حملة عالقات عامة

Brand Tool Box (Branding)
تصميم العالمة التجارية

Website Development
إنشاء وتطوير الموقع اإللكتروني

Design Product Packaging
تصميم تغليف المنتج

Social Media Management (up to 6 months)
إدارة حسابات مواقع التواصل االجتماعي )لمدة تصل إلى 6 شهور(

Client Approval  موافقة العميل
Client Signature توقيع العميل

نبذة عن صاحب الشركة
)التعليم، الخبرة، مكان العمل الحالي والوظيفة(

Brief about the owner 
(Education, experience and current job / employer)
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