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قـــــوة الــكــلمـــات
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كنايـــة شـــركة ســـعودية متخصصـــة فـــي 
والتســـويقي  اإلبداعـــي  المحتـــوى  كتابـــة 
والمعرفـــي للعمـــاء مـــن القطاعـــات كافة، 

الحكوميـــة، والخاصـــة، وغيـــر الربحيـــة. 

تســـاعد كنايـــة عماءهـــا فـــي الحصـــول علـــى 
نصـــوص رائعـــة، تُثيـــر إعجـــاب الجمهـــور 
وتوصـــل  المطلـــوب،  التفاعـــل  وتحقـــق 
الرســـالة المقصـــودة مـــن خـــال خدماتهـــا 
واإلبداعيـــة  التســـويقية،  الكتابـــة  فـــي 

بالمحتـــوى. والتســـويق 

أول كلمة

إبداعيــة  نصــوص  كنايــة  فــي 
أفــكارك. تبيــع 
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عاشقة عن سر ُحبها فقالت:

سألوا 

ُيســمعــني حــــين يراقصــــني
كلمات ليــســـت كالكــلمـــات

ــا فــي توثيــق الحــب  وهــذا الســر طريقتن
بيــن العمــاء والشــركات

ببساطة.. نكتب لكم
كلمات ليست كالكلمات
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استثمارك في الكتابة رابح

زيادة الوعي 
بالــعـــامــــة 

التـــجــــاريــــة. 

بناء عاقات 
إيجابيـــة مـع 
العـــــــمــــــاء.

جــــــــــــــــــــــــذب 
العـــــــمــــــــاء 
المحتمــليـن. 

تحقيق األهــداف 
التــــســــويـــقـــيـــة 
بفـاعليــــة أكـــــــبر. 

تـــــــــكـــــــــويــــن 
صورة ذهنية 
رائـــــــــــعــــــــــة. 

إيصال الرسائل 
المســـــتــهدفـــة 
للــعــــــــــمــــــــــــاء. 
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مــــحــتـــــــوى:

نسعد بخدمتك في

األعــمــــال

المــــســـــرح 
والتلفزيون

الدعايــــة 
واإلعان

الـتـــوعيـــة 
والتعليــم 

شـبــكـــــات 
التــواصـــل 
االجتماعي

و أي محتــــوى 
يحقق نجاحك.. 
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نفهم لغة المال 
واألعــــــــمـــــــــــــــال
ونلعب بالثقـيل
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عماء كناية

هيئــة الحكومــة الرقميــة هــي جهــة حكوميــة تعمــل علــى تمكيــن الجهــات 
نتائــج  فــي تحقيــق  أداء رقمــي مميــز يســهم  مــن  المختلفــة  الحكوميــة 

إيجابيــة، ويحقــق رضــا المســتفيدين. 

وأبــدت الهيئــة رغبتهــا فــي كتابــة أشــكال متعــددة مــن المحتــوى إليصــال 
رســائل معينــة تســتهدف بهــا الجمهور عبــر منصاتها الرقميــة المختلفة. 

حلول كناية:

ــو  ــابة سينــــاريـــ كتــــ
جرافيــك موشــن 

ــابة تغريــدات  كـــتــــ
لحفــل التدشــين

إعـــــــــداد كـــــتـــــيـــــب 
النشرة الشهــرية 

ــائل  ــة رســـــ كتـــــابــــ
نصيــة 

محـــتــــــوى  إعــــــداد 
فيــك  ا نفوجر إ

إعداد مــــجـــموعة 
كتيبات
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عماء كناية

ــة تســتهدف بشــكل مباشــر األشــخاص ذوي اإلعاقــة وكل  ــة حكومي هيئ
مــا يتعلــق بهــم. فهــي تعمــل علــى تمكينهــم فــي المجتمــع، والتمتــع 
بحقوقهــم. باإلضافــة إلــى تحســين الخدمــات المقدمــة لهــم مــن قبــل 

الجهــات. مختلــف 

ونفــذت مــن أجــل ذلــك المبادرات والملتقيات، وعقــدت الكثير من مذكرات 
التعــاون والتفاهــم مع الجهات ذات العاقة. 

تملــك الهيئــة منتجــات توعويــة تســتهدف المســتفيدين والجهــات ذات 
العاقــة بالهيئــة، والجمهــور العــام. ولكنهــا كانــت تحتــاج إلــى بنــاء الوعــي 
بهــا، ومعرفــة تفاصيلهــا حتــى تحقــق النفــع المرجــو منهــا. فــكان مــن 

الضــروري تنفيــذ حملــة تســويقية تحقــق أهــداف الهيئــة. 

حلول كناية:

كتابة محتوى 
الحـــــمـــلـــــــــــة

بــــــــطــــــــاقــــــــــات 
رقمــــيــــــــة

سينـــــــــاريـــــــوهـــــــات 
مــــوشــــــن جرافيــك

تغـــــريــــــــدات
نـــــــصيــــــــــــــة

حمات دعائية
 إبــداعـــيـــة



9

شــركة تابعــة للبنــك المركــزي الســعودي، تتبنــى رؤيــة طموحــة تنــص علــى 
الوقــت نفســه  الرقميــة، وفــي  الوطنيــة للمدفوعــات  الركيــزة  تكــون  أن 
تعمــل علــى االهتمــام بتوفيــر تواصــل داخلــي يتــرك أثــًرا إيجابًيــا علــى الكوادر 

البشــرية التــي تســهم بشــكل مباشــر فــي تحقيــق هــذه الرؤيــة. 

أبــدت المدفوعــات الســعودية رغبتهــا فــي صناعــة محتــوى تواصــل داخلــي 
مميــز. تهــدف مــن خالــه إلــى تعزيــز قيــم المنظمــة، وبنــاء والء الموظفيــن 
تجاههــا. والــذي يــؤدي بــدوره إلــى تحقيــق نتائــج إيجابيــة تنعكــس مباشــرة 

علــى أداء الموظــف وإنجــازات المنظمــة. 

حلول كناية:

عماء كناية

سيناريو موشن 
جرافيك

أفكار صور
 متحركة

بطاقات تهنئة 
للمناسبات

إنفوجرافيك
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عماء كناية

يواكــب التلفزيــون الســعودي مســتجدات التطــور اإلعامــي بشــكل مســتمر، 
ــيزة تائــم واقــع المجتمــع الســعودي، وتلبــي  ويســعى دائًمــا إلنتــاج برامــج ممـ

حاجتــه للمتعــة والفائــدة والمعرفــة فــي الوقــت نفســه. 

وفــي شــهر رمضــان المبــارك لعــام 1443هـــ، عــرض التلفزيــون الســعودي رغبتــه 
ــرَو مــن قبــل. تتركــز  فــي إنتــاج برنامــج ُيعنــى بقصــص ســعودية اســتثنائية لــم تُ
هــذه القصــص فــي إنجــازات حققتها كيانات وأفراد من  الســعودية في مجاالت 

متنوعــة وفــي أماكــن شــتى داخــل المملكــة وخارجهــا. 

حلول كناية:

تســـميــــة 
البرنــــامج  

كتــــابــــــة نــصــــــوص 
كل حلـــقة

إعداد حـــــلقـــات 
البرنامج

البحث عن القصص 
المدهشة 
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عماء كناية

تعمــل المؤسســة العامــة لتحليــة الميــاه المالحــة وبشــكل مســتمر، وجهــود 
ولهــا  المملكــة.  فــي  كل شــبر  إلــى  المحــاة  الميــاه  إيصــال  علــى  ملموســة 
إنجازاتهــا الخاصــة فــي هــذا المجــال. باإلضافــة إلــى تحقيقهــا أرقاًمــا قياســية 

ــة تفــردت بهــا عــن غيرهــا.  عالمي

وفــي اليــوم الوطنــي 91، رغبــت المؤسســة فــي احتفــال مميــز  يكــون محــوره 
موظفوهــا ومــا أنجــزوه وســعوا مــن أجلــه فــي مســؤوليتهم تجــاه إنتــاج الميــاه 

المحــاة لســكان المملكــة.  

حلول كناية:

مـلـفــــات
تفــاعليـة

سيــنــــاريـــــوهات 
مـــــصــــورة

سيناريوهات سّبورية 
)White Board(

نـــــصـــــــوص 
للمناسبات

سيــنــــاريـــــوهات 
موشن جرافيك

نـــــصـــــــوص
إبــــداعــــــيــــة 
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نفهم الجو المحلي
ونـــــلــعــب على وتـــر 
اللهجات والثقافــة
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عماء كناية

ــواع  ــر واســتثمار عقــاري، تنفــذ مشــاريع ســكنية فــي المملكــة بأن شــركة تطوي
مختلفــة، تتفــق جميعهــا فــي جــودة البنــاء وروعــة التصميــم. والتــي تعــد مــن أهــم 

ركائــز الشــركة لتحقيــق رفاهيــة الســكن وجــودة الحيــاة لعمائهــا. 

قــررت وكــن أن تكــون قريبــة مــن جمهورهــا عبــر تويتــر وإنســتقرام وذلــك بكتابــة 
تغريــدات ألهــداف مختلفــة تنوعــت مــا بيــن التســويق والتعريــف والتثقيــف فــي 

مجــال الشــركة، باإلضافــة إلــى تصاميــم جميلــة تُنشــر عبــر إنســتقرام.

حلول كناية:

خدمات كتابة 
محتوى متنوعة 

عبارات وتصاميم تغريدات نصية

نـــــصـــــــوص 
للمناسبات

ملفات تعريفية 
للمشاريع

محتوى الموقع 
اإللكتروني

إنفوجرافيك

سيــنــــاريـــــوهات 
مـصـــورة تسويقية
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عماء كناية

أروماتــك عامــة تجاريــة ســعودية، برعــت فــي تعطيــر األماكن وتصميــم وتصنيع 
منتجــات عطريــة فريــدة مــن حيــث الروائــح الزكيــة وتعــدد أنواعهــا. وحققــت رضــا 

وإعجــاب عمائهــا نظيــر التميــز والجــودة الــذي وجــدوه فــي منتجاتهــا. 

ــا، عبــر منصاتهــا المختلفــة. فــكان  رأت أروماتــك ضــرورة تعزيــز حضورهــا رقمًي
البــد لهــا مــن كتابــة محتــوى بأشــكال مختلفــة تُناســب عماءهــا. 

حلول كناية:

أفكار تصاميم 
تسويقية  

سيناريوهات إعان 
المؤثرين

رسائل مناسبات

شعار لفظي

رسائل خدمة العماء

كتابة ملفات تفاعلية 

كتابة تدوينات متنوعةنصوص إعانية 

حمات دعائية
 إبــداعـــيـــة
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عماء كناية

واأللعــاب  والرياضــة  القهــوة  فــي  متنوعــة  منتجــات  يقــدم  إلكترونــي  متجــر 
واألجهــزة اإللكترونيــة. تتميــز منتجاتــه أنهــا ُمختــارة بعنايــة وتلبــي حاجــة العمــاء 

المســتهدفين، وذات جــودة بالغــة. 

أراد المتجــر تغييــر الشــعار اللفظــي، وإطــاق حملــة إبداعيــة متخصصــة فــي 
قســم األلعــاب تحقــق عــدًدا مــن األهــداف التســويقية. 

حلول كناية:

ابتكار التوجه 
اإلبــــداعـــــي 

كتابة متوافقة مع 
محركات البحث

الشعار اللفظي 
للمتجر

محتوى تسويقي 
متنوع لحمات 

سيناريو فيديو مصورنصوص تسويقية

حمات دعائية
 إبــداعـــيـــة
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عماء كناية

لــدى  الــوالء  تعزيــز  إلــى  تهــدف  ومميــزة  حصريــة،  برامــج  تقــدم  بلــس  والء 
الموظفيــن فــي مختلــف القطاعــات. وتحفيزهــم علــى زيــادة اإلنتاجيــة بالشــراكة 

مــع القطاعــات التــي يعملــون بهــا.

رغبــت والء بلــس فــي تفعيــل حضورها على الشــبكات االجتماعيــة) تويتر، لينكد 
إن(، وألن ذلــك ال يتحقــق إال بكتابــة محتــوى مناســب لهــذه المنصــة وموجــه 

بدقــة لعمائهــا المســتهدفين؛ اســتعانت والء بلــس بخدمــات كنايــة.

حلول كناية:

ملف تعريفيبطاقات رقميةتغريدات نصية
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عماء كناية

شــركة تطويــر واســتثمار عقــاري لهــا فلســفتها الخاصــة فــي تطويــر المســاكن 
والعقــارات فــي المملكــة، فهــي تنطلــق فــي تصاميمهــا وقيمهــا مــن الثقافــات 
الســعودية المحليــة. كان العميــل يرغــب فــي اختيــار اســم تجــاري فريــد يحمــل 
مــارة، ثــم بعد ذلك نشــر محتوى 

ِ
خبراتــه العقاريــة وفلســفته فــي التصاميــم والع

تواصلــي مــع الجمهــور عبــر قنــوات متنوعــة.

حلول كناية:

ابتكار اسم 
للعامة التجارية

كتابة تغريدات نصية

إعداد إنفوجرافيك 

ابتكار  هتاف تسويقي 
)slogan(

إعداد ملفات تعريفية 
للمشاريع

كتابة الملف التعريفي 
للشركة

نصوص إعداد عبارات 
وتصاميم إبداعية

كتابة محتوى الموقع 
اإللكتروني
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كلماتهم عن 
كناية

»ممــا يميــز شــركة كنايــة هــو اهتمامهــا بالعميــل والحــرص 
عليــه، والمتابعــة واإلنجــاز ألعمالــه، شــكرًا كنايــة علــى جــودة 

الخدمــات«

عبدالرحمن الشبيب
الرئيس التنفيذي- أروماتك فاميليز

ألي  النجــاح  عناصــر  أهــم  أحــد  بالمحتــوى  التســويق  »يعــد 
منظومــة، ونحــن فــي بالــم الب أســندنا هــذه المهمــة لشــركة 
إبداعــي، مطلــع، وذو خبــرة ويعمــل بشــغف  كنايــة. فريــق 

واحترافيــة عاليــة. شــكًرا كنايــة«

فهد المغيصيب
بالم الب- معمل تصميم وتصنيع إلكتروني

»تجربتنــا مــع كنايــة كانــت رائعــة. ســواًء فــي كتابــة المحتــوى 
أو فــي كتابــة الشــعارات اللفظيــة. وأهــم ما يميــز كناية: جودة 

المحتــوى المقــدم، ســرعة التجــاوب، دقــة المواعيــد.
لن يكون التعاون األخير«

متجر تخّير 
فريق متجر تخّير

»سعدنا بالعمل مع فريق كناية على أكثر من عامة تجارية. 
لديهــم آليــة عمــل ســهلة وواضحــة للعميل. كمخرجــات دوًما 
مبهريــن ومبدعيــن، ويســتمر تعاملهــم الراقــي بعــد التســليم 

وكرماء بأوقاتهم للمشورات والتوضيحات«

غامد فاضل
شركة مريج لألغذية
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شركاؤنا

عمالؤنا
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نكتب على هواك 
ونبــدع بطريقتنــا
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تــــــواصـــل اآلن

info@kenayah.saشــــــركــــــة كــــنـــايـــــــة 
@Kenaya_sa المملكة العربية السعودية، الرياض

Kenaya.sa


