


 كانت تجربتنا حافلة باإلنجازات في مختلف أعمال الدعاية 
ً
ألكثر من 20 عاما

واإلعالن والعالقات العامة واإلستشارات اإلعالمية وتنظيم الفعاليات 
 لتكون في 

ً
والمؤتمرات والمهرجانات حتى باتت التجربة عميقة وأكثر نضجا

خدمة عمالئنا الكرام في وكالة وصال العالمية. 

إنها تكامل الخبرات التي نراهن عليها في منظومتنا معتمدة بعد توفيق اهللا 
على العالقة المميزة مع العمالء والسمعة التي غرسناها على مدى عقدين 
 فاعل 

ً
من الزمن ويدعمها كفاءات مميزة ال تقل خبرة وال مهارة لتكون عنصرا

في منظومة وكالة وصال العالمية وبذلك نستطيع القول ...تكامل الخبرات.

تكامل الخبرات

واهللا ولي التوفيق ،،،

المدير العام
عوضه بن سعيد الزهراني



الرؤية

الرسالة
شركاء النجاح مع عمالئنا لتحقيق

رضاهم وتطلعاتهم بأحدث ماتوصلت
إليه المعرفة والخبرات في مجال الدعاية

واإلعالن والعالقات العامة والمعارض
والمؤتمرات والمهرجانات واإلستشارات

اإلعالمية .

أن تكون الوكالة األولى على
مستوى المنطقة الشرقية

في تقديم الحلول اإلبداعية المتكاملة .
الخدمات

الحمالت
التوعوية

اإلستشارات
اإلعالمية

العالقات
العامة

المعارض 
والمؤتمرات

الدعايةالمهرجانات
واإلعالن

الخدمات
اإللكترونية



 كانت تجربتنا حافلة باإلنجازات في مختلف أعمال الدعاية 
ً
ألكثر من 20 عاما

واإلعالن والعالقات العامة واإلستشارات اإلعالمية وتنظيم الفعاليات 
 لتكون في 

ً
والمؤتمرات والمهرجانات حتى باتت التجربة عميقة وأكثر نضجا

خدمة عمالئنا الكرام في وكالة وصال العالمية. 

إنها تكامل الخبرات التي نراهن عليها في منظومتنا معتمدة بعد توفيق اهللا 
على العالقة المميزة مع العمالء والسمعة التي غرسناها على مدى عقدين 
 فاعل 

ً
من الزمن ويدعمها كفاءات مميزة ال تقل خبرة وال مهارة لتكون عنصرا

في منظومة وكالة وصال العالمية وبذلك نستطيع القول ...تكامل الخبرات.

تكامل الخبرات

واهللا ولي التوفيق ،،،

المدير العام
عوضه بن سعيد الزهراني

القيم

اإلنجـاز ــ اإلبـــــــــــداع     المصداقية ــ التجدد



الخدمات
الحمالت
التوعوية

اإلستشارات
اإلعالمية

العالقات
العامة

المعارض 
والمؤتمرات

الدعايةالمهرجانات
واإلعالن

الخدمات
اإللكترونية

خدمة اإلنتاج
اإلعالمي

العميل

العميل التغذيه الراجعه



 
 

عمالئنا
أعمالنا في

2019

هاكاثون مليون متطوع (لصالح أمانة المنطقة الشرقية)
مهرجان أيام سوق الحب (لصالح أمانة المنطقة الشرقية)

اليوم العالمي للجودة 2019 (لصالح أمانة المنطقة الشرقية)

Lorem ipsum



موسم يوم الوطني



يوم البصر العالمي 2019



مهرجان أيام سوق الحب

هاكاثون مليون متطوعمهرجان أيام سوق الحب

اليوم العالمي للجودة 2019



مسارح



بوثات



أعمالنا في اإلنتاج اإلعالمي

جائزة المنطقة الشرقية للسائق المثالي 
* سمو امير المنطقة الشرقية وبحضور نائبة يدشنان جائزة المنطقة الشرقية

  للسائق المثالي النسخة الخامسة
* المؤتمر االعالمي لجائزة السائق المثالي

* الموشن الرئيسي لجائزة السائق المثالي بالمنطقة الشرقية
  بنسختها الخامسة

* فرع األفراد قسم من ليس لديهم مخالفات
* فرع األفراد قسم من لديهم مخالفات1
* فرع األفراد قسم من لديهم مخالفات2
* فرع األفراد قسم من لديهم مخالفات3

* الجهات الحكومية
* الجهات الخاصة

* فرع النقل المدرسي والجامعي
* فرع النقل الثقيل

* المؤتمر االعالمي بمناسبة تدشين الجائزة

1
https://youtu.be/k2hqszIKRuE

https://youtu.be/CcqZnebrkU8

https://youtu.be/fjTYEvblLgI
https://youtu.be/e7U9xtSb_mo
https://youtu.be/uD8ucRJ3h88
https://youtu.be/t-NwKSNwb08

https://youtu.be/VA3vlCLrE18
https://youtu.be/wGt4UGxEQrQ

https://youtu.be/vWqnhQ17RDE
https://youtu.be/t85t5AiW4es

https://youtu.be/QniGzl2nGMU

https://youtu.be/qqsytb5pve0



جائزة االبتكار في السالمة المرورية
* الموشن الرئيسي لجائزة االبتكار في السالمة المرورية
* المؤتمر الصحفي لجائزة االبتكار في السالمة المرورية

2
احتفاالت اليوم الوطني في الشرقية

* دوار االشرعة

3
وزارة الصحة

مستشفى الملك فهد التخصصي للعيون
* اليوم العالمي للبصر

https://youtu.be/fjTYEvblLgI
https://youtu.be/zD2biKy3Gdg

https://youtu.be/vAtQxjsySw4

https://youtu.be/xLujturS3zk
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القيم

اإلنجـاز ــ اإلبـــــــــــداع     المصداقية ــ التجدد

العميل محور اهتمامنا

جمع 
البيانات

التنفيذالتحليل آليات 
العمل

العصف الذهني



العميل

العميل التغذيه الراجعه



الحمالت
التوعوية

تسعى المنظـمات الفــاعـلة إلى تقـديم حمــالت توعـوية منـها 
مايكون ضمن إختصاصها ومنها من يأتي في إطار مسؤولياتها 

المجتمعية للمساهمة في إيصال رسالة أو تغيير سلوك أو 
عمل مجتمعي تسهم في رقي العمل اإلنساني.

نحـن في وكــالة وصال العـالمية ، نمــلك خبــرات واســعة فـي 
هذا المجال وفق منهجيات علمية إحترافية ، وتنفيذها بطرق 
إبداعية تحقق األهداف وال تقف مهمتنا عند ذلك بل نقيس 

المؤشرات ونتابع المخرجات وفق معايير محكمة. 



التخطيط

التنفيذ

الـنـتــــــائج

كيف نفكر

سياسة 
اإلستبقاء

التخطيط 
اإلستراتيجي سياسة 

اإلستحواذ

الوصول



الحمالت
التوعوية

تسعى المنظـمات الفــاعـلة إلى تقـديم حمــالت توعـوية منـها 
مايكون ضمن إختصاصها ومنها من يأتي في إطار مسؤولياتها 

المجتمعية للمساهمة في إيصال رسالة أو تغيير سلوك أو 
عمل مجتمعي تسهم في رقي العمل اإلنساني.

نحـن في وكــالة وصال العـالمية ، نمــلك خبــرات واســعة فـي 
هذا المجال وفق منهجيات علمية إحترافية ، وتنفيذها بطرق 
إبداعية تحقق األهداف وال تقف مهمتنا عند ذلك بل نقيس 

المؤشرات ونتابع المخرجات وفق معايير محكمة. 
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التحولالوالء  التوعيةااللتزام االهتمام

طريقتنا في التسويق المباشر

Wesal Online
Marketing Method

المفتاح الفاعل لتحويل إهتمام المستهدف الى والء دائم



كيف نفكر

سياسة 
اإلستبقاء

التخطيط 
اإلستراتيجي سياسة 

اإلستحواذ

الوصول

* دراسة الحالة الراهنة.
* دراسة األهداف .

* دراسة الرسالة اإلعالمية.
* وضع الخطط والبرامج اإلعالمية.

* قياس األثر.
* متابعة المؤشرات.

* الرصد الكمي والنوعي.
* تحرير وإخراج وطباعة الدوريات 

والمجالت المختصة.

برنامج اإلستشارات
اإلعالمية :



التحولالوالء  التوعيةااللتزام االهتمام

طريقتنا في التسويق المباشر

Wesal Online
Marketing Method

المفتاح الفاعل لتحويل إهتمام المستهدف الى والء دائم

من أبرز مانفخر به من إمكانيات وجود اإلستشارات اإلعالمية 
والخدمات الصحفية والتي تؤكد وصوال العمل إلى أهدافه 
التسويقية والظهور اإلعالمي المبني على تكّون الثقه بينه 

وبين عمالئه واستقطاب كذلك عمالء محتملين.

تتعدد المهام في اإلستشارات اإلعالمية والتي تشمل :

اإلستشارات
اإلعالمية

والخدمات
الصحفية



* دراسة الحالة الراهنة.
* دراسة األهداف .

* دراسة الرسالة اإلعالمية.
* وضع الخطط والبرامج اإلعالمية.

* قياس األثر.
* متابعة المؤشرات.

* الرصد الكمي والنوعي.
* تحرير وإخراج وطباعة الدوريات 

والمجالت المختصة.

برنامج اإلستشارات
اإلعالمية :

الخدمات الصحفية

تغذية المواقع االلكترونية
والصحفية ووسائل اإلعالم

المختلفة.

توثيق النشر
من خالل تقارير دورية

التحرير

عمل الجرافيك الصحفي
والموشن جرافيك.

التصوير الصحفي
اإلحترافي

 المؤتمرات الصحفية
كتابة االخبار والتقارير

واالستطالعات
والقصة الخبرية

التحرير بمختلف انواعه

1 2 3 4



من أبرز مانفخر به من إمكانيات وجود اإلستشارات اإلعالمية 
والخدمات الصحفية والتي تؤكد وصوال العمل إلى أهدافه 
التسويقية والظهور اإلعالمي المبني على تكّون الثقه بينه 

وبين عمالئه واستقطاب كذلك عمالء محتملين.

تتعدد المهام في اإلستشارات اإلعالمية والتي تشمل :

اإلستشارات
اإلعالمية

والخدمات
الصحفية
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مرحلة التخطيط

ذا�
ما

تحديد نوعية
المحتوى

ن�
أي

تحديد 
المنصات

ن�
م

تحديد الشرائح
المستهدفة

ى�
مت

وضع الجدول
الزمني ومعدالت

اإلنجاز ف�
كي

تحديد
األهداف



الخدمات الصحفية

تغذية المواقع االلكترونية
والصحفية ووسائل اإلعالم

المختلفة.

توثيق النشر
من خالل تقارير دورية

التحرير

عمل الجرافيك الصحفي
والموشن جرافيك.

التصوير الصحفي
اإلحترافي

 المؤتمرات الصحفية
كتابة االخبار والتقارير

واالستطالعات
والقصة الخبرية

التحرير بمختلف انواعه

1234

المنـصات
2اإلعالمـية

الـصـحـف الـورقـــيـة واإللـكـــتـرونـــــيـة

التنسيق مع مسؤلي تحرير
الصحف

متابعة عمليات نشر األخبار
والتقارير اإلعالمية

اجراء عمليات التوثيق لالخبار
والتغطيات اإلعالمية

اعداد المحتوى اإلعالمي



المنـصات
اإلعالمـية

05

04

02

01

031
صفحات ومنصات التواصل االجتماعية واإللكترونية

انشاء منصات تواصل

تحديد الشرائح
المستهدفة

حمالت تكتيكية
الستقطاب متابعين

تطوير مستمر
للمحتوى االعالمي واالعالني

إدارة الصفحات والتفاعل مع
المتابعين



المنـصات
2اإلعالمـية

الـصـحـف الـورقـــيـة واإللـكـــتـرونـــــيـة

التنسيق مع مسؤلي تحرير
الصحف

متابعة عمليات نشر األخبار
والتقارير اإلعالمية

اجراء عمليات التوثيق لالخبار
والتغطيات اإلعالمية

اعداد المحتوى اإلعالمي

الرصد 
الكمي

الرصد 
النوعي

إعداد التقارير
والفهرسة

إرسال الملف
الصحفي

تحديد المصادر
وانواعها

تحديد الموضوعات
والمنصات أو البرامج

تبويب وصياغة 
التقارير

تصميم التقارير والملف الصحفي
وإرسالهم بصفة دورية

للجهة المسؤولة

آلية عملية الرصد اإلعالمي



المنـصات
اإلعالمـية

05

04

02

01

031
صفحات ومنصات التواصل االجتماعية واإللكترونية

انشاء منصات تواصل

تحديد الشرائح
المستهدفة

حمالت تكتيكية
الستقطاب متابعين

تطوير مستمر
للمحتوى االعالمي واالعالني

إدارة صفحاتوالتفاعل مع
المتابعين
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كييف نتعامل مع الرسائل اإلعالمية

اإلستراتيجيات
اإلتصالية

مجاالت
الرسائل

إستراتيجية
الرسائل

توزيع
الرسائل

متوقعةانواع األزماتإدارة األزمات
مفاجــئة

مرحلة
التوازن

االستجابة

جمع 
االطراف

البيانات

السرعة

الرسالة
الوضوح

المتابعة

الوسيلة

الخصائص



الرصد 
الكمي

الرصد 
النوعي

إعداد التقارير
والفهرسة

إرسال الملف
الصحفي

تحديد المصادر
وانواعها

تحديد الموضوعات
والمنصات أو البرامج

تبويب وصياغة 
التقارير

تصميم التقارير والملف الصحفي
وإرسالهم بصفة دورية

للجهة المسؤولة

آلية عملية الرصد اإلعالمي

* اعداد الخطط 
السنوية لمنظومة 

العالقات العامة.

* توفير الكوادر 
المحترفة.

* تدريب الموظفين 
وتأهيلهم.

* إبتكار برامج إبداعية 
ضمن نطاق العمل 

اإلجتماعي.

* تقديم برامج 
التواصل المجتمعي 

داخل المنظمة

مهامنا



كييف نتعامل مع الرسائل اإلعالمية

اإلستراتيجيات
اإلتصالية

مجاالت
الرسائل

إستراتيجية
الرسائل

توزيع
الرسائل

متوقعةانواع األزماتإدارة األزمات
مفاجــئة

مرحلة
التوازن

االستجابة

جمع 
االطراف

البيانات

السرعة

الرسالة
الوضوح

الخصائص
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العالقات العامة هي العالمة الفارقة في إنعكاس التصور 
الذهني عن إحترافية المنظمة وعملها المؤسس.

نحن نقدم في مجال العالقات العامة الخدمات المميزة 
من تدريب للكوادر ونقل الخبرات لهم وتدريس علوم 
البروتوكوالت ومهارات المراسم واهتمامات المنظمة 

 بإيجاد عالقات منتجة تسهم في تحسين بيئة 
ً
داخليا

العمل وزيادة اإلنتاجية.

العالقات العامة واإلتصال المؤسسي

العالقات
العامة



* اعداد الخطط 
السنوية لمنظومة 

العالقات العامة.

* توفير الكوادر 
المحترفة.

* تدريب الموظفين 
وتأهيلهم.

* إبتكار برامج إبداعية 
ضمن نطاق العمل 

اإلجتماعي.

* تقديم برامج 
التواصل المجتمعي 

داخل المنظمة

مهامنا



البرامج المقدمة داخل المنظمة

اإلستحواذ
على شرائح

معينة

تجهيز
اإلحتفاالت
السنوية

المبادرات
المجتمعية

تحسين
العالقات 

مع العمالء

األعياد
والمناسبات

الوطنية

اجتماعات
الموظفين

Family Days



* تحسين البيئة الداخلية والخارجية للعمل .
* تنظيم اساليب واعمال العالقات العامة .

* إعداد البرامج الدورية والشهرية والسنوية .
* دراسة واقع المنظمة .

نحن نوفر لك

* وضع الخطط
* التدريب والتأهيل

* التنفيذ والمشاركة
* مهارات اإلتصال

* المهارات اإلعالمية
* المهارات اإلعالنية

* المهارات الترويجية

24



البرامج المقدمة داخل المنظمة

اإلستحواذ
على شرائح

معينة

تجهيز
اإلحتفاالت
السنوية

المبادرات
المجتمعية

تحسين
العالقات 

مع العمالء

األعياد
والمناسبات

الوطنية

اجتماعات
الموظفين

Family Days
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المؤتمرات العلمية والمعارض المصاحبة لها هي احدى 
خدماتنا التي نتميز بها ونملك خبرة واسعة في هذا المجال. 

تنظيم المؤتمرات يحتاج إلى خطط عمل وفق جدول زمني 
Timeline لضمان تنفيذها بالشكل المناسب.

تنظيم
الفعاليات

والمؤتمرات



تخطيط

التصاميم

إعداد القاعات

التسجيل

فرق التنظيم

إدارة المؤتمر 

الجلسات

التكريم



المؤتمرات العلمية والمعارض المصاحبة لها هي احدى 
خدماتنا التي نتميز بها ونملك خبرة واسعة في هذا المجال. 

تنظيم المؤتمرات يحتاج إلى خطط عمل وفق جدول زمني 
Timeline لضمان تنفيذها بالشكل المناسب.

تنظيم
الفعاليات

والمؤتمرات
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مهامنا
* تبدأ مهامنا بعد التخطيط ثم 

إعداد التصاميم المناسبة 
االحترافية لتوحيد هوية 

المؤتمر لتشمل جميع اركانه 
ومحتوياته .

* نصمم القاعات والمداخل 
والمخارج واماكن الجلوس .

* نهتم بالمسرح وإخراجه بالشكل 
المناسب . 

* فرق التسجيل باستخدام احدث 
االجهزة .

* فرق التنظيم المدربة على 
التعامل مع كافة الحاالت .

* ادارة المؤتمر وجلساته وورش 
عمله .

* تخطيط وتنفيذ المعرض 
المصاحب . 

* توفير جميع مستلزمات 
المؤتمر من هدايا ودروع 

وشهادات وID ومطبوعات .
* نوفر خدمات الضيافة والسكن 

والتنقالت . 
* اعداد برامج مصاحبة عن 
المؤتمر سواء تراثية أو 

سياحية أو بيئية.



تخطيط

التصاميم

إعداد القاعات

التسجيل

فرق التنظيم

إدارة المؤتمر 

الجلسات

التكريم
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مهامنا
* تبدأ مهامنا بعد التخطيط ثم 

إعداد التصاميم المناسبة 
االحترافية لتوحيد هوية 

المؤتمر لتشمل جميع اركانه 
ومحتوياته .

* نصمم القاعات والمداخل 
والمخارج واماكن الجلوس .

* نهتم بالمسرح وإخراجه بالشكل 
المناسب . 

* فرق التسجيل باستخدام احدث 
االجهزة .

* فرق التنظيم المدربة على 
التعامل مع كافة الحاالت .

* ادارة المؤتمر وجلساته وورش 
عمله .

* تخطيط وتنفيذ المعرض 
المصاحب . 

* توفير جميع مستلزمات 
المؤتمر من هدايا ودروع 

وشهادات وID ومطبوعات .
* نوفر خدمات الضيافة والسكن 

والتنقالت . 
* اعداد برامج مصاحبة عن 
المؤتمر سواء تراثية أو 

سياحية أو بيئية.
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المتعة الكاملة التي نسعى إلى تحقيقها في إدارة المهرجانات 
الننا نعمل على جانبين أساسيين:

التجهيزات .... المحتوى
وهي االمعادلة الصعبة التي تحقق المتعة الكاملة .

المهرجانات



* إعداد هوية المهرجان . 
.
ً
* نشمل تخطيط الموقع هندسيا

* رسم 3D للموقع.
* توفير البوابات والمخارج واألسوار.

* توفير الخيام المكيفة بأحجام متنوعة.
* توفير المسارح الداخلية والخارجية. 
* توفير الشاشات بمختلف األحجام.

* توفير تصوير كاميرات ومراقبة.
* حراسة أمنية.

* عمالة للنظافة.
* توفير الكراسي للجمهور.

* توفير المدرجات للجمهور.
* توفير األلعاب الهوائية والكهربائية.

* تصميم وتنفيذ القرى التراثية.
* توفير مراكز اإلستقبال واالستعالمات.
* توفير مقر للضيافة وكبار الشخصيات.
* توفير فريق المنظمين والمشرفين 

والفنيين. 

التجهيزات



* إعداد هوية المهرجان . 
.
ً
* نشمل تخطيط الموقع هندسيا

* رسم 3D للموقع.
* توفير البوابات والمخارج واألسوار.

* توفير الخيام المكيفة بأحجام متنوعة.
* توفير المسارح الداخلية والخارجية. 
* توفير الشاشات بمختلف األحجام.

* توفير تصوير كاميرات ومراقبة.
* حراسة أمنية.

* عمالة للنظافة.
* توفير الكراسي للجمهور.

* توفير المدرجات للجمهور.
* توفير األلعاب الهوائية والكهربائية.

* تصميم وتنفيذ القرى التراثية.
* توفير مراكز اإلستقبال واالستعالمات.
* توفير مقر للضيافة وكبار الشخصيات.
* توفير فريق المنظمين والمشرفين 

والفنيين. 

التجهيزات

29

نقوم بدراسة متكاملة للمهرجان واهدافه ومايسعى الى تحقيقه بعد ذلك 
يتم وضع محتوى مناسب للمهرجان يتضمن العديد من الفقرات على مدار 

اليوم وطول مدة المهرجان :

المحتوى

ونملك الخبرة الواسعة في اعداد برنامج احترافي
للمهرجان بالتنسيق مع العمالء الكرام ووفق اهدافهم



نقوم بدراسة متكاملة للمهرجان واهدافه ومايسعى الى تحقيقه بعد ذلك 
يتم وضع محتوى مناسب للمهرجان يتضمن العديد من الفقرات على مدار 

اليوم وطول مدة المهرجان :

المحتوى

ونملك الخبرة الواسعة في اعداد برنامج احترافي
للمهرجان بالتنسيق مع العمالء الكرام ووفق اهدافهم
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الدعاية 
واإلعالن

نركز في عملنا على اخراج منتج متكامل يبتدئ بتصميم احترافي 
واستخدام مواد تصنيعية ذات جودة عالية وانتهاء بالتركيب 

المميز. 

مجاالتنا
* طباعة البنرات .

* الهدايا الترويجية
* الدروع

* البروش والتعليقات
* المطبوعات الورقية

* طباعة الديجتال



آلية التصميم اإلحترافي

التوعية وبناء الثقة إعداد الفكرة والبحثالحلول والتطويرتحديد االتجاه وتحليله



الخدمات
اإللكترونية

في ظل التسارع الكبير لمنظومة اإلتصال والتواصل ومواكبة 
للجيل الجديد ووسائله لتحقيق مميزات تنافسية للمنظومة 

 لعمالئنا 
ً
 مهما

ً
جاءت الخدمات االلكترونية لتكون رافدا

لما تمتاز به من انتشار واسع وتكاليف محدودة وضمان 
االستمرارية والتفاعل مع الجمهور المستهدف.



* الحلول الرقمية
* المواقع االلكترونية

* التطبيقات الذكية
* التسوق االلكتروني

* انتاج االفالم 
التوعوية والوثائقية

* تصوير الفيديو 
للمناسبات

* التغذية الدائمة
* المتابعة والردود 

والتفاعل

* الترويج االلكتروني

خدماتنا



اإلنتاج
اإلعالمي

نقدم خدمات اإلنتاج اإلعالمي منخالل أحدث التقنيات والمؤثرات 
وبأحدث االجهزة .

كيف نعمل ؟!

المونتاجالصوتيات
تخطيط

ورشة 
التصويرعمل كتابة 

السيناريو



الخدمات
اإللكترونية

في ظل التسارع الكبير لمنظومة اإلتصال والتواصل ومواكبة 
للجيل الجديد ووسائله لتحقيق مميزات تنافسية للمنظومة 

 لعمالئنا 
ً
 مهما

ً
جاءت الخدمات االلكترونية لتكون رافدا

لما تمتاز به من انتشار واسع وتكاليف محدودة وضمان 
االستمرارية والتفاعل مع الجمهور المستهدف.
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عمالئنا

 
 




