
قوة الكلمات



بيننا كلمات



كناية عن التواصل.. أنت تحتاج إلى كلـــــــــــــمة

ألن المحتوى اليوم هو القاعـــــدة األساسيـــــة النطـــــالق منظمتــــــك نحو تحقيق 

أهدافهــــا التواصلية والتسويقية؛ فإننا نسعد بأن نكون شركاء النجاح معك 

من خالل كتابة محتوى تصل به إلى جمهورك أينما كانوا، وتكون أقرب إليهم 

عبر الوسيلة التي يفضلونها.

نحن في كناية نثق بأهدافك ونساعدك في تحقيقها عبر 

ما نكتبه من نصوص إبداعية تركز على التأثيــــــر في 

الجمهــــــور، والنمو بنشاط المنظمــة إلى المستـــــوى 

الــــــذي ترنو إليـــــه.
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كناية عن الوصول.. أنت دائما قريب

نكتب نصوًصا  متعددة تتـــــالءم مع الوسائـــل الرقميــــة المختلفـــة 
كاإلنفوجرافيك والبطاقات الرقمية والموشن جرافيك، وأكثــــر من 

ذلك لتصل إلى جمهورك عبر الشبكات االجتماعية.

عبر الشبكات االجتماعية

ندعم قطاع األعمال بكتابة ملفــــات تعريفيــــــــة متكــاملـــــة، وأخــــرى 
استراتيجية، وتقاريــر دورية، والمزيد من المنتجــــــات اإلبداعيــــة التي 

تُسهم في ظهور منشأتك بصورة تواصلية احترافية.

عبر محتوى األعمال

نؤثر في جمهورك بكتابة نصوص إعالنية جذابة، نُخرجها في الشكل 
الذي تُريده سواء كان مقروءا أو مسموعا، وحتى مرئيا لتحقق نموا 

متزايدا في عدد العمالء المستهدفين وأرقام المبيعات.

عبر محتوى اإلعالنات
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قوة كناية
تخصص المؤسسين

تأسست كناية على يد كّتاب محترفين يفهمون الصنعة، 

ومتخصصين في اإلنتاج اإلعالمي وصناعة المحتوى الرقمي. 

هذا المزيج اإلبداعي يعطي األفضلية دائما لعمالء كناية.
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تعدد اللغات
ألننا نؤمن بفاعلية المحتوى الموّجه 
بدقة؛ نكتب لجمهورك باللغــة التـــي 
يتحدُث بها عربية أو إنجليزية، ليكون 

وصولك إليهم أسهل.

تنوع التجارب
خـــــالل سنــــوات الخبــــــرة الشخصيــــة 
والمؤسسية قدمنا خدمات الكتــابـــــة 
على مستويات متنـــوعـــــة بـــــدءا مـــــن 
الشركات الناشئة والصغيـــرة وحتــــى 
الجهات الوزارية والشركات العالمية.
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فريقك في كناية 

يعمل ألجلك ُكّتاب احترفوا المهنة، وأجادوا الصنعة، بخبرة السنين وعراقة التجربة في كتابة نصوص 

تحقق أهدافك بقوة الكلمة، وفاعلية التأثير عبــر أنـــــــواع المحتـــــــوى المختلفـــــة، وأشكالــــه المتنوعـــــة.

التزام
بالجودة

تنوع في
األفكار

تقييم
مستمر

انتقاء
للمواهب 
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اإلبداع
 فـــي صيــــــاغـــــة
 النصوص وفق

الهدف

التأثير
 بكتابة نصوص
 تحقــــق النمــــو

الذي تريده

االحترافية
 فــــي كتـــــابــــــة
 محتوى يصل
إلى جمهورك

 قيم نلتزم بها
في كنـــــــايــــــــــة
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ُمنتجات خاصة لعمالء كناية

م
ِ

خدمة واس
نبتكر لك باقة أسماء إبداعية ترتبط بنشاطك 

لتختار منها االسم الفريد لعالمتـك التجــــارية، 

وتبدأ بإدهاش جمهورك منذ اليوم األول.

ساعدتنا طريقتنا المرنة ورغبتنا في اإلبداع أن نبتكر مع عمالئنا مجموعة خدمات ال 

يجدونها في السوق بنفس التفاصيل التي تقدمها كناية. كان الهدف أن نحل 

مشكلة عميــل واحــــــد ولكنهــــا اآلن هي الخدمات األكثر طلبا من العمالء.
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ُمنتجات خاصة لعمالء كناية

الدليل االستراتيجي المؤسسي

نبني عالقة تواصلية أكثر فاعلية في محيط المنشأة الداخــــــلي 

والخارجي عبر كتابة دليـــل متكامــــل يتضمن توجهات المنشأة 

و نشاطها، وشخصية العالمة التجارية، وتفــــــاصيل الظـــهور 

اإلعالمي لدى الجمهـــــــور والشركــــــاء. هذا الملــــــــف المرجعــي 

يساعــــــد عمـــــــالءنا على توحيـــــد الهويـــــة واتســـاق المشاريع.
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ناية
ِ
خدمة ب

نصل بمنـتـجــاتك السـكــنـية إلى عـمــالئك 
في أجمل صورة من خـالل تغطيـة رقـمية 
احتـرافـيـة، ونـصــوص إبداعية للـمـشــروع 
كامًال. هذه الخدمة تزيد قيمة المـشـاريع 
العقارية، وتسـاعد المطورين في الوصول 
إلى الجـمهور وتـعزيــز المـكانة الســـوقية.

الملف التفاعلي

نُثري عمالءك بمعلومات موجزة في قالــب 
إبداعــي من حيـــــــث النـــــص والتصميـــم؛ ألن 
تقديم القيمة يسهم في تعزيز العالقة مع 
المستفيدين. هذا الملف يتميز بأنه محفـــز 
للتداول ويقدم معلومات يريدها الجمهــــور 
وهي ذات صلـــــة بمنتجاتـــــك. إنهـــــا فرصــــة 

إعالنية مبتكرة لعمالئنا.
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ُمنتجات خاصة لعمالء كناية



حلول كناية

 ألن حضورك الرقمـــي أصبح اليوم أكثر أهميـــــــة؛ فإننا ندعم
منصاتك الرقميــــــة بخدمـــات كتابة

 كل ذلك بنصوص رائعة تتكامــل مع جهود العميل وتحقق أهدافه
التواصلية

 تشارك في
 نجاح القطاع

الحكومي

 تحقــق
 أهـــــداف قطاع

األعمال

 تُقــّرب القطـــاع
 غيـــر الربحي من

جمهوره

 تصــــل باألفــــراد
 إلـى طموحاتهم

المهنية
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خدمات كنـــــايــــة
 نقدم لعمالئنا في كناية أكثر من
 20 منتجا وخدمة في مجال كتابة
 المحتوى، وبذلك نساعدهم فـــي

النمو والوصول والتأثير
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3 بيان صحفي

 كتابة
للمنظمات

1ملفات استراتيجية

2 تقرير سنوي

6

4

5

تقرير مشروع 

دليل
االستخدام 

 دليل أسلوبي
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شعـــــار
لفظـــــي

كتابــة
صفحات 
هبــــوط 

نصوص
إعالنية  01020304

 محتوى
 حمالت

تسويقية

كتابة لألعمال

ملفات
تعريفية

عروض
تقديمية

كتابة األسئلة
الشائعة

الكتابة لتجربة
المستخدم

وصف منتجات 
تجارية

كتابة للدعاية واإلعالن
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كتابة لشبكات التواصل االجتماعي

بطاقات
رقمية

منشورات

أفكار
بطاقات 
متحركة 

 GIF

كتابة وصف
حلقــــــات 
اليوتيوب 

والبودكاست 
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كتابة
للتوعية

والتعليم

PDF 
ملفات تفاعلية

إنفوجرافيك
 محتوى

موشن جرافيك
 سيناريو

أطفال
 قصص
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بادر فريق كناية بالتعاون مع مؤسسة ريادة األفكار إلى إطالق مبادرة (تدري عن 
هالخدمة؟)، وذلك لحل مشكلة قائمة آنذاك، وهي أن كثيرا من المواطنين 

والمقيمين في المملكة العربية ال يعرفون الخدمات الحكومية اإللكترونية المميزة. 
فبدأنا بإنتاج محتوى رقمي للتعريف بتلك الخدمات بأسلوب سهل، ولغة قريبة 

من الناس. هذه المبادرة حققت نتائج مميزة منذ البداية، فبادرت هيئة 
الحكومة الرقمية بتبنيها من خالل (برنامج يسر للتعامالت اإللكترونية 

الحكومية)، ليتضاعف اإلنتاج والتأثير.

من خالل مبادرة (تدري عن هالخدمة) نجحنا في إنتاج 
فيديوهات موشن جرافيك وتصاميم إنفوجرافيك وتصاميم 

شبكات تواصل اجتماعي، وتقارير ألكثر من 150 خدمة 
حكومية إلكترونية، إضافة إلى تسويقها في شبكات 

التواصل االجتماعي، وتحقيق أكثر من 11 مليون مشاهدة 
وجذب أكثر من 100 ألف متابع.

 قصة ابتكار

قصص نجاح مع العمالء
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قصص نجاح مع العمالء

عملنا مع مركز الوثائق والمحفوظات بالديوان الملكي على مشروع لتبسيط 
أنظمة وقوانين المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بالوثائق، وتحويلها إلى 

سلسلة فيديوهات إبداعية قصيرة، تعممها الجهات الحكومية والمراكز 
الوطنية بين منسوبيها لتعزيز وعيهم بتلك الوثائق وأهميتها األرشيفية 

والقانونية. 
شمل العمل االطالع على الوثائق المعنية ودراستها وتلخيصها 

إلعداد المحتوى المناسب لإلنتاج اإلعالمي الذي كان بالتعاون 
مع شريكنا مؤسسة ريادة األفكار.

 قصة توثيق
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قصص نجاح مع العمالء

لــــــدى هيئة رعاية األشخاص ذوي اإلعاقة منتجـــــات توعويـــــــة تستهــــدف 
المستفيدين والجهات ذات العالقة الهيئة والجمهور العــام، وحتى يعـــــرف عنها 

الجميع ويستفيدوا منها؛ كان البد من إعداد حمالت تسويقيـــــة  تزيــد وعيهم 
بجهود الهيئة وخدماتها المخصصة لهم.

فأسهمت كناية في تحقيق التواصل الفعال عبر كتابة الحملة 
التسويقية، وعدد من سيناريو الموشن جرافيـــك باإلضافــــــــة إلى 

تغــــــريــــــدات نصيـــــة، وبطاقات رقمية مبتكرة. نحــــــن 
سعـــــداء بالنجاحــــــات التي حققنـــــاها مًعا، ونتطلع دائما 
للعمل مع شركاء نجاح مثل هيئـــة رعايـــــة األشخـــــاص 

ذوي اإلعاقة.
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قصص نجاح مع العمالء

قصة تواصل
المدفوعات السعودية اختارت االبتكـــار في التواصـــــل الداخلــــــي من خــــالل 
محتوى بصري وعبارات ذكية تُعرض علـــى الشاشــــــات وترســـــل إليميـــــالت 
الموظفين، لتساهم في تعزيز قيم المنظمة وتحفيز الموظفين ومشــاركة 

أفضل الممارسات وتحسين بيئة العمل، وهذا ما نُجيده في كناية.

قدمت كناية مجموعـــــــــة منتجــــــات إبداعيــــــة شملـــــــت موشـــــن 
جرافيـــــك وإنفوجرافيك وصوًرا متحركـــــة وبطاقـــــات تهنئــــــة 

ومناسبـــــات. المدفوعـــــات السعودية تقدم نموذجا مثاليا 
في التواصل الداخلي، يشرفنــــا أن نفاخــــر به.

21



19

قصص نجاح مع العمالء

قصة نمو
عزمت شركة رسيس العطور على دخول تنافســـــــي في ســــــــوق العطــــور 
بصناعة عالمة سعودية مرموقة، فكانت كنايــــة الشريـــــك اإلبداعـــــي الــــذي 
شهد ميالد العالمة التجارية وشهد نجاحاتها في فترة وجيزة حيث أصبحت 

حديث محبي العطور والمهتمين بالمجال.

قدمت كناية خدمات كتابة محتوى تحقق هـــدف العميـــــل وتناســـــب 
الفئــــة المستهدفة فكان العطاء بابتكار االسم للعالمة 
التجارية، وكتابـــة الملــــف التعريفي للشركة باإلضافة إلى 

مواد متنوعة من المحتوى اإلعالني. اليـــــوم نشاهد 
رسيس عالمة تجارية متألقة نفخر بها ضمن عمالئنا.
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 نحن نسعد بعمالئنا ونبني معهم عالقة تتطلع إلى النجاح
 المشترك، قبل أن تبدأ نصوص كناية ببناء عالقة رائعة مع
جمهــــــورك، والنمو بأعمـــــالك إلى حيــث ُيراد لها أن تكــــــون

كناية عن الثقة نقول:
!أهال بالناجحين
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