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خدمة التحليالت
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رسالة :

ُهنـا كوميت ..

ا من اإلبداع والتمّيز في مجاِل اإلنتاج اإلعالمي ـً يسعدنا أن نقدم لكم روحـ

آملين بأن تكون شراكتنا نافذة نحو عالٍم من النجاح والتألق

2022
Aug



شركاء النجاح :

هم الحكاية التـي تتوارى خلـف كّل قّصـة نجـاح

2022
Aug



بطاقة العمل :

خدمة التحليالت

2022
Aug



خدمة التحليالت :

تقدم مؤسسة ُكميت خدمة تحليل مواقع التواصل االجتماعي أو ما يعرف بالـ

SOCIAL MEDIA ANALYTICS 

هو نهج يتم استخدامه من قبل مؤسسة ُكميت، من أجل جمع أكبر قدر من البيانات الدقيقة، التي تساعد 

في بناء فكرة متعمقة حول الُمستهلك الُمستهدف، وطرق جذبه وإقناعه، فالعملية هنا تتخطى المراقبة 

المعتادة لمعدل اإلعجاب والتفاعل، لتتعّمق في فهم العالقات واألسباب التي دفعت لحدوث هذا

وكيفية السيطرة عليها زيادًة أو نقصاًنا

2022
Aug



خدمة التحليالت :

هل تعرف ما هي مهمة المدبر المنزلي؟ إزالة الفوضى من حولك,إذ عليه أن يهتم بالعناصر المهمة 

ويبرزها باستمرار، ويتخلص من العناصر التي تشتتك، ويمنحك خياًرا أفضل منها لتهتم به، كما يساعدك في 

رؤية أفضل لما حولك، ويمنح بيتك لمسة أنيقة من االحترافية والحداثة.. هذا ما يقوم به المدبر المنزلي، 

وهذا ما يقوم به المدبر اإللكتروني أيًضا! المعروف باسم: تحليل حسابات مواقع التواصل االجتماعي.

ما هي أهمية تحليل مواقع التواصل االجتماعي؟

2022
Aug



خدمة التحليالت :

تتشابه مهمة أدوات تحليل مواقع التواصل االجتماعي التي نقوم باستخدامها مع مهام المدبر المنزلي، 

فباستخدامنا لهذه األدوات تستطيع أن تكتشف:

    أي المنشورات الرائجة في منصتك؟

    ما هو وضعك بالنسبة للمنافسين؟

    ما الذي تعكسه عالماتك التجارية لدى الجمهور؟

    ما الذي يجب االهتمام به من إحصائيات وبيانات؟

    ما الذي يجب أن تركز عليه؟ وما الذي يجب أن تعيد النظر فيه؟

باختصار تحليل مواقع التواصل االجتماعي، هي خطوتك األولى لتتخذ مكانك الصحيح في السوق

وتثبت في معركتك مع المنافسين؛ لتربح فيها باكتساح!

2022
Aug



2022
Aug من أعمالنا :

رسم بياني يوضح النظرة العامة عن عدد متابعي الحساب



2022
Aug من أعمالنا :

رسم بياني يوضح النظرة العامة عن عدد متابعي الحساب



2022
Aug

رسم بياني يوضح النظرة العامة للتفاعل

من أعمالنا :



2022
Aug من أعمالنا :

رسم بياني يوضح النظرة العامة للمحتوى



2022
Aug من أعمالنا :

رسم بياني يوضح النظرة العامة لنوع التفاعل



2022
Aug من أعمالنا :

توضيح للمنشورات األكثر تفاعًال



2022
Aug من أعمالنا :

توضيح للمنشورات األكثر تفاعًال
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شكرًا

THANK YOU


