
نسمُعك

تطور دائم ومستمر في قسم األعمال والتطوير الخاص بالشركة 

فريق متخصص في كل مجال مـن مجاالت التسويق اإللـكتـرونـي

م باجتماعــات وتقارير دورية نـقـدم لـك دعـم فـنـي متـواصـل مـدعـّ

ألننـا نـسـمـعـك جـيـدًا و نعـي بالفـعل ماذا تريد و إلى ماذا ستصل

المرونة في التعامل وبناء ما هو مناسب لمصلحتك الخاصة وتوجهاتك

 لن يفشل َمن يحاول مرة , اثنتين .. وعشرة
نعلم بمحاوالتك المتكررة

!فاطمئن .. نشعُر بك

تـقـــديـــم كـــل جـــديـــد و مـــواكــبــــة كـــل حـــديـــث في عالم التصميــم و التسويـق

تــلــبــيـــة احــتــيـــاجـــات الــعــمــــالء الــتــســويــقــيــــة بـــأفــضـــل األســعــــار الـــمـــمــكــنــة

اتباع نظام اوتوماتيكي في التعامل الداخلي مع أعضاء الشركة وكذلك مع العمالء

 هل يا ترى فكرت للحظة وأنت تقرأ لماذا نحُن بالذات ؟؟

قصتنا قصتنا 
 التسويق بشغف

ُخــــــــــــــذ
نفسًا
عميقًا أوًال 

1  2 3.. لننطلق

َمن بومباستك

مختصة بخدمات إنتاج المحتوى الرقمي بمعايير عاليـة الجودة والدقـة
نستخدم الفضاء  االلكتروني لتسويق منتجات عمالئنا بطريقة إبداعية

.مبتكرة تواكب متطلبات العمالء

 نعلُم أنك شغوٌف بما يكفي لتكمل قصتنا
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 شركة بمنهج تسويقي  هو
.

 (أن تسّوق بشغف )

مــــا هــي
أهدافنا

ُكن شغوفًا بــمــــا يـكـــفـــي لتواجه التحديات

كيف نعمُل  معك  ؟

من خالل خدماتنا

.
نسمعك جيدًا ونعطيك مساحة كافية لشرح ما يجول بخاطرك من

 أهداف وطموحات

االستماع

1

نمضي معك إلى خطوة التنفيذ  تحت أيدي مختصين كٌل حسب
تخصصه في فريق  بومباستك

التنفيذ

3

مشروعك لن ينجح بدون تخطيط ذكي وفّعال مبني على خطٍة
مناسبة تحقق األهداف

التخطيط

2

.
وأخيرًا ننتقل سويًا إلى مرحلة اإلعالن والنشر للعمالء المستهدفي

لمشروعك بدقة لتحقيق النتائج 

النشر

4

نعمُل ألجلك و نترجم أفكارك إلى حقيقة!

فكيف ذلك يا ترى؟         
ال تنتظر الفرصة بل اصنعها!

 بما أنك وصلت إلى هنا
 من أعماق قلوبنا

 شكرًا لك 
نعدك بأفضل تجربة مليئة باإلبداع والشغف 

 وكذلك الدقة واالحترافية العالية

تواصل معنا لشغٍف أكبر  وتسويٍق أنجح

 إدارة مــنصــات
 التواصل االجتماعي

تصميم
العالمات التجارية

تصوير المنتجات التجارية
و تصــويــر  الـفـيـديـــو

إنشاء تطبيقات
الهواتف الذكية

إنشاء تطبيقات
الهواتف الذكية

إنشاء تطبيقات
متاجر  الذكية

@bombasticps
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https://www.facebook.com/bombasticps
https://www.instagram.com/bombastic.ps/
https://www.tiktok.com/@bombasticps
https://www.behance.net/bombasticps
https://www.linkedin.com/in/bombastic-media-62a5b8228/



