
 بدعم من

العروض المتوفرة في قطر 
ألفضل



SCAN THE QR CODE

»بروموز.كيــو ايه« هــو تطبيق إعالني للهواتــف المحمولة، 
ــم علــى أحــدث  ــح لمســتخدميه البقــاء علــى اطــالع دائ ُيتي
ــذ  ــة ومناف ــات التجاري ــات بالعالم ــات والخدم ــل المنتج أفض
البيــع المفضلــة لديهــم بدولــة قطــر. كمــا ُيتيــح لهــم تلقي 
اختياراتهــم  تســتهدف  التــي  والمنشــورات  اإلشــعارات 

ــة. الُمفضل

التطبيق: عن 



ما مميزات تحميل تطبيق
ايه«؟ »بروموز.كيو 

ــا  ــات وكل م ــات والمنتج ــدث الخدم ــاع بأح ــى اط ــاء عل  البق
ــة. ــرك المفضل ــن متاج ــًا م ــل حديث وص

 االســتمتاع بواجهــة ُمســتخدم واضحــة وبســيطة التــي ُتوفــر 
معلومــات عــن أكثــر مــن ألــف وخمســمائة متجــر  ومنفــذ بيــع 

فــي قطــر قريبــا .

QR امســـح رمـــز



لماذا ُتصبح  معلنًا معنا؟
 ُيوفــر تطبيقنــا وصــواًل مباشــرًا آلالف 
مــن العمــالء المحتمليــن فــي الســوق 

المســتهدف لديــك.

ُيتيــح التطبيــق لعمالئــك األوفيــاء   
واألكثــر والًء، تتبــع متجــرك لمعرفــة كل 
جديــد ممــا يتيــح الفرصــة لجــذب المزيد 
ــاف  ــن الستكش ــلء المحتملي ــن العم م

متجــرك الخــاص.

 إشــعار العمــالء فــور توفــر أي جديــد 
ــار  ــي إط ــع ف ــي تق ــر الت ــدى المتاج ل

ــم ــة لديه ــات المفضل الفئ

التطبيــق،  عبــر  اإلعالنــات  تدعــم   
مقاطــع الفيديــو الترويجيــة أو خاصيــة 
الصــور المتعــددة بمــا مــن شــأنه تعزيــز 

جــودة وقيمــة  كل مــا هــو جديــد لديــك

  تلعــب كل قائمــة ضمــن التطبيــق 
ــو  ــتخدمين نح ــه المس ــي توجي دورًا ف
ــا  ــوب مم ــي المطل ــع اإللكترون الموق

ــو    باإلضافــة الــى كــون برومــوز . كي
أيضــا  , هــو  اعالنــي  ايــه  تطبيــق   .
مرجــع شــامل للمتجــر فــي قطــر حيــث 
يتيــح للمســتخدمين ســهولة الوصــول 
التواصــل  وأرقــام  المتجــر  لموقــع 
والموقــع االلكترونــي وايضــا فقــرة 
ــة  ــن اإلنجليزي ــر باللغتي ــة بالمتج تعريفي

يســهم فــي زيــادة عــدد  والعربيــة 
والمشــاهدات   الزيــارات 



هدفنا:
شــراكة  تحقيــق  فــي  وســطاء  نكــون  أن   «
متبادلــة المنفعــة مــن شــأنها وضــع المعلومــات 
ذات الصلــة فــي متنــاول اآلالف مــن العمــالء 
إيجابــًا  بدورهــا  تنعكــس  والتــي  المحتمليــن، 
لصالــح خدمــة أهــداف الُمعلنيــن  عبــر تشــجيع والء 

العمــالء وجــذب المزيــد منهــم«



ملف
 تعريف رقمي

توفير
 قاعدة بيانات

واجهة
 ُمستخدم سهلة 

تكامل الموقع 
اإللكتروني مع 
منصات وسائل 
التواصل االجتماعي

تفعيل خاصية اإلشعارات 
والعد التنازلي

اعانات
مستهدفة ومنظمة

رمز ترويجي
 »قريبًا«

دعم
 الصور والفيديوهات

أبرز الميزات التي 
ُيوفرها التطبيق



ُتتيـــح  التـــي  اإلشـــعارات  خاصيـــة  تـوفيـــر 
للمستخدميـــن، البقـــاء علــى اطــالع علــى 
الخدمــات والمنتجــات فــي المتاجــر المفضلــة 
لديهــم.

ــن  ــتخدمين م ــن المس ــي ُتمك ــر الت ــة المتج صفح
ــر  ــول المتاج ــة ح ــات إضافي ــى معلوم ــور عل العث
ــا  ــام هواتفه ــك أرق ــي ذل ــا ف ــتهدفة بم المس
اإللكترونيــة  الجغرافيــة والمواقــع  ومواقعهــا 
ــا. ــة به الخاص

ميزات إضافية



قائمة »العروض« 
ضمن الصفحة الرئيسية

عروض الفئات 
المفضلة

صورة العرض 
اإلعاني

العد التنازلي حتى 
انتهاء العرض
وصف باللغتين

العربية واإلنجليزية

رمز ترويجي

إمكانية 
التفاعل من 
خال زر االعجاب 
والمشاركة



 األزياء  )نسائى - رجالي - اطفال( 
 العطور ومستحضرات التجميل

 الساعات والمجوهرات
 الجمال واالسترخاء

 اإللكترونيات
 السيارات

 الخدمات الطبية
 البنوك وشركات التأمين

 المفروشات واألجهزة المنزلية
 السياحة والسفر

 األغذية والمشروبات
 محات الهايبر ماركت والبقالة

 المناسبات والترفيه
 الرياضة واللياقة البدنية

قائمة 
التصنيفات

تتضمن:



admin@advertiqa.com
+974 44196725

www.promos.qa
P.O. Box 45684, Doha, Qatar

شكرًا لكم

 بدعم من

QR امســـح رمـــز


