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فــي  عمالءنــا  تســاعد  التــي  خدماتنــا  بعــرض  نســعد 
ــويق  ــي التس ــة ف ــة والحكومي ــة الخاص ــات التجاري القطاع
تخصصنــا  خــالل  مــن  وخدماتهــم  لمنتجاتهــم  الناجــح 
بتقديــم اعمــال التصميــم الجرافيكــي عاليــة الطــراز والتــي 
يتــم بناؤهــا تمامــا وفقــا لمتطلبــات كل عميــل. ايضــا، لدينــا 
لنــا  يســمح  الــذي  االمــر  بــه،  نقــوم  مــا  كل  فــي  مرونــة 
ــالء  ــركات والعم ــام الش ــواع واحج ــع ان ــع جمي ــف م بالتكي

التي نتعامل معهم.

ــك  ــركتك / منظمت ــاعد ش ــن أن نس ــوي يمك ــي قني ــن ف نح
معنــا  التواصــل  منــك   نــود  لــذا  ســابقا.  ماذكرنــاه  فــي 
لمناقشــة المزيــد حــول كيــف يمكننــا ان نكــون شــركاء 
ــا  ــال بن ــك االتص ــركتكم. يمكن ــاح ش ــي نج ــم ف ــى جانبك ال
علــى 5667-6013386+ لتحديــد موعــد مناســب لهــذا 

المناقشة او ارسل لنا عبر البريد االلكتروني:
qaniwi@gmail.com 

شــكرا التاحــة الوقــت لنــا ³طالعــك علــى خدماتنــا، ونتطلــع  
المعلومــات، ولرؤيــة أعمالنــا  الــى مقابلتــك. لمزيــد مــن 

www.qaniwi.net يمكنك زيارة موقعنا على

تحياتي، 
Aprilyn Seidel

Copywriter

مرحبا



ماذا نقدملماذا نحن
³ننــا نقــدم خدمــات تصميــم عاليــة الجــودة، ملتزميــن فيهــا 
ببوقت التسليم، ومعرفة كذلك بالسوق  العربية، واالهم من 
ذلــك التناغــم، والجاذبيــة التــي تقدمهــا تصمامينــا الكفيلــة 
أعمالكــم  نجــاح  علــى  قــادرة  التصاميــم  هــذه  بجعــل 

وحمالتكم التجارية.

تصميم وبناء الهويات التجارية واالعمال الدعائية
     تصاميم احترافية وعالية الجودة 

     تصاميم فّعالة ذات محتوى مدروس بعناية   
     االلتزام بالوقت المحدد للتسليم

     خدمة عمالء ممتازة  



عروض الهويات التجارية 

(كــرت   : القرطاســية  وتوابــع  اللوجــو  تصميــم   يشــمل 
شخصي، ملف، مظروف،   ورق مروس، تصميم  CD وغالفه)

يشــمل تصميــم الهويــة البصريــة مرفــق بكتــاب دليــل االســتخدام  
جميــع  الــى  باالضافــة  الكاملــة،  القرطاســية  توابــع  الــى  باالضافــة 

استخدمات الهوية في االعمال الدعائية.

لوقو جديد
تحديث للوقو

1. تصميم اللوقو ٢. تصميم الهوية البصرية

ايضا نصمم

$500-800 $500-2500

ورق مرّوس 
مغّلف 

 ملف 
كرت شخصي (وجه واحد) 

كرت شخصي وجهين 
 (Die-cut) كرت شخصي

 $99
 $59
$125 
$25
$35
$35

$300-400
 $250

+

قنيوي، بناء الهويات واالعمال الدعائية

قرطاسية



االعمال الدعائية
تصميم الوسائط الخاصة

بوسائل التواصل االجتماعي

منشورات مواقع التواصل االجتماعي

Twitter PostSocial Graphic
منشور اجتماعي منشور تويتر

منشور تمبلر

منشور فيس بوك فيس بوك، الجوال

منشور انستقراممنشور  بن تريست
Pinterest Graphic

Facebook App

Tumblr Graphic Instagram Post

Facebook Post

 كل تصميم

Hamzah Mle

NEW
POST

Watch
This

قنيوي، بناء الهويات واالعمال الدعائية

تشــير االبحــاث الــى ان نصــف ســكان العالــم قــد  تحــول مــن اســتقبال االعــالن عبــر الوســائط التقليديــة 
(راديو، تلفزيون..)  الى الوســائط التســويق الجديدة, مثل اســتخدام وســائل التواصل االجتماعي، الســباب 
أهمهــا ان العميــل يكــون متفاعــل بشــكل مباشــر مــع هــذه الوســائط، وبامكانــه ايضــا مشــاركتها مــع 
الجميــع. االهــم مــن ذلــك ان هــذا التفاعــل يمكــن قياســة باتحيليــل الســنوي االســبوعي واليومــي 
المــزود بالمنصــات االجتماعيــة، اضافــة الــى التكلفــة الماليــة االقــل وبمــدة زمنيــة طويلــة، جديــر بالذكــر 
الوســائط  بمشــاهدة  اليقومــون  للمنتجــات  المســتهدفون  العمــالء  مــن  اليــوم  كبيــر  كــدد  ان 
اعمالــك علــى  لــذا نحــن ســعداء لمســاعدتك هنــا فــى تصميــم وتعزيــز  التقليديــة. 

االنترنت وفي وسائل التواصل االجتماعي عبر هذه خدماتنا التالية:

$30- 80



وسائل التواص االجتماعي
وغالفات االيميل

Facebook Event Cover

YouTube Thumbnail

Tumblr Banner

YouTube ChannelTwitter Header

Google+ Header

Email Header

Facebook Cover

LinkedIn Banner

SoundCloud Banner

إعالنات

Facebook Ad

Wide Skyscraper AdLarge Rectangle AdLeaderboard Ad

مدونات 
وكتب الكترونية

$30- 79
$129
$99- 139
$129
$35- 80
$35- 80

قنيوي، بناء الهويات واالعمال الدعائيةقنيوي، بناء الهويات واالعمال الدعائية

80 -30$ كل تصميم

80 -30$ كل تصميم

اعالن المواقع الجانبي

غالف يوتيوب

خلفية سطح المكتب
غالف كتاب رقمي

انفوجرافيك
غالف كتاب

غالف مدونه الكترونية
بنر موقع الكتروني

غالف تمبلر

غالف تويتر

غالف ايميل

غالف جوجل+

غالف لينكدن

غالف ساوند كالود

غالف فيس بوك

اعالن فيس بوك

اعالن بنر

غالف فعالية فيس بوك



Wall Calendar 
$179

Desk Calendar
$199

لماذا شركتك تحتاج  الى تقويم؟

2018
تقويم تقويم حائط جداري

تقويم مكتبي

الن التقاويــم اقــل تكلفة  مــن انواع  االعالنات االخــرى, االهم من 
ذلــك انهــا تســتمر لفتــرة زمنيــة طويلــة حيــث ترتبــط باالســتخدام 
اليومــي لعمالئــك المســتهدفين. االمــر الــذي يجعــل هويتــك 
ــي  ــك وبالتال ــان عمالئ ــي اذه ــوة ف ــخ وبق ــاري يترس ــمك التج واس
تفضيــل اســمك التجــاري علــى غيرهــا مــن الخيــارت المتاحــة 

لهم.



Resume

Magazine

Presentation Yearbook

Postcard

Invitation (portrait)Invitation (Square)

Card

Tag

Announcement

Flat, &Folded

Catalog 
(تواصل معنا للمناقشة)

(تواصل معنا للمناقشة)

(تواصل معنا للمناقشة)

(تواصل معنا للمناقشة)

Annual Report

$179- 400* $75

$69 - 79

منشوراتفعاليات

$99

$59

2018

$179- 250*

$75

$400*

$179- 400*

$75$75

$75

Graphic Designer

قنيوي، بناء الهويات واالعمال الدعائية

بيان

كرت
بطاقة بريدية

بطاقة

كتالوج

تقرير سنوي
مجلة

سيرة ذاتيةعروض تقديميةالكتاب السنوي

دعوة (مربع) دعوة (طولي)



BrochureGift CertificateLabel/Sticker

Menu Poster

$65 $149

$150*

$49 - 89

Flyer

احتياجات تسويق احتياجات اعالنية
 اخرى

وغيرها المزيد ..

$85 $75- 99

قنيوي، بناء الهويات واالعمال الدعائية

يرجــى التواصــل معنــا للتناقــش حــول مشــروع 
كذلــك    نقــدم  خدمتــك.   نســتطيع  وكيــف 

االستشارة المجانية..

منشور اعالني

بنر خلفي
لوحة إعالنات

رول بنر  
كتيب

قماش طباعة
الصق سيارات

بطاقة معايدة
عالقي لالبواب

تصميم تيشرت
تصميم قبعات

خلفيات للجدران
سترات تصميمة للنوافذ

بوستر

الصق، ستيكرشهادة تقديرية

قائمة

برشور

@ يوجد تخفيض لمشاريع الجملة، التي تبدأ من ثالثة تصاميم وأعلى
@ االسعار قد تختلف من وقت Ìخر، لذا يرجى متابعتنا على الموقع االلكتروني او التواصل معنا

(تواصل معنا للمناقشة)(تواصل معنا للمناقشة)

(تواصل معنا للمناقشة)

(تواصل معنا للمناقشة)

$169
$169
$129
$250

$89
$99
$75
$75
$35
$20
$160
$129 
 



شكرا 
لمنحنا وقتك

www.qaniwi.net
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Facebook, LinkedIn, Twitter, 
Behance: qaniwi
Instagram: qaniwi3

قم بمتابعتنا عبرقم بزيارة موقعنا


