
محتوى الحقیبة التسویقیة لوقف جمعیة إرادة

■ االسم التسویقي المقترح للمشروع

"لو كان طفلك"

■ وصف تسویقي للمشروع في المتجر اإللكتروني

ماذا لو كان طفلك ؟ ھل ستتركھ ؟

االستیعابیةوالسعةالمساحةحیثمنالمجّمعاتأكبرأحدیعّدالذي"إرادة"وقففيشریًكاكن
منوطفلةطفل1200وتدریبتأھیلفيمتخصصالسعودیة،العربیةالمملكةفيالعالمیةبالمعاییر

فئات متنّوعة من ذوي اإلعاقة كاضطراب طیف التوحد، ومتالزمة داون، وغیرھا من االضطرابات.

■ فكرة ومحتوى البوستر التسویقي

مكتوبورقةبیدیھحامالالتصمیمتتوسطبصورةیظھربالتوحدمصابطفلھوالبوسترنجم·
"ھذا لیس إعالًنا .. إنھا قصة ابتسامةعلیھا بخط بارز:  "

بھاألولملّون،والثانيوأسود)(أبیضاللونأحاديبحیث:األولنصفینإلىمنقسمالتصمیم
علىلكنالمجمعمناألولالنصفبخلفیةاألولمبتسما..والثانيابتسامةدونالطفلصورة

3Dالنھائيبشكلھلكنإرادةمجّمعُیكملالثانيوالنصفمعماري)(مخططرسمشكل

"ال ألجلھمتبّرع ألجلك..في األعلى عبارة یتم إبرازھا فنیا : "·

العبارة المركزیة تحت صورة الطفل:·

ال توجد أسھم محددة!

- وأكمل قّصة ابتسامتھموفي النصف الثاني ُتكمل العبارةتبّرع كما #لو_كان_طفلك -

329608010996662:الراجحيمصرفللوقف/التبرعحسابرقمیوضعباألسفل·

IBAN : SA 7680000329608010996662

وبجوارھا أرقام التواصل الخاصة بالجمعیة + الموقع اإللكتروني ووسائل التواصل االجتماعي

كتابة : نواف قوارش



■ محتوى السنابات التسویقیة

النسخة الكاملة:

علىالجمعیةبحساباتالمستھدفوربطالحملةبوستراستخداممراعاةمعالمعلنبأسلوبعفویةتكون
مواقع التواصل

ھيالوقففكرةللفقراء،أوقافدعویةأوقافلألیتامأوقافوأوقاف،وقفكلمةنشوفدایم-
فكرة إسالمیة أصیلة و عریقة

األوقافإعالناتدایملیشسؤال:أسألوديجدلكنعلیكم،مایخفىوفضلھالوقفوأجر-
فیھا ترّجي للشخص انھ یتبرع مع إنھ ھو المستفید األول!

؟"طفلككانلو"ماذا:یقولالقلبمنونابعبسیطوإعالنمختلفوقفنموذجلكمجایب-
السؤال صادم یاجماعة..

تأھیلبدونبتخلیھھلداون،متالزمةأوتوحدعندههللاقّدرالأخوكاوولدكلوفعال-
وتدریب عالجي؟… أكید لو تقدر تعطیھ عیونك منت مقصر

ولوتتبرعلماالنكلھم،مساعدةتكونماقبللكمساعدةھولھمالتبرعانیاجماعةوهللا-
شي بسیط راح یكون سبب لدفع البالء عنك وعن أھلك وأحبابك

حلموتحققطفلوجھعلىترسمھابإمكانكابتسامة"قصة"ھذي..إعالنمجّردموھذا-
أھلھ انھم یشوفونھ قادر على االندماج في المجتمع والعمل والعطاء

(صورة البوستر)-

:النسخة المختصرة (بأسلوب المعلن)

ثوان.3لمدةمبتسًما)داونمتالزمةذويمنطفل(صورة-

كذاعشانال..أكید؟تركناهكان؟طفلكأوطفليكانلووشلونالجمیل...ھالطفلشفتوا
طفل١٢٠٠منأكثروتدریبلتأھیلمتخصصالسعودیةفيمجمعأكبرفينساھمخلونا

وطفلة من ذوي متالزمة داون والمصابین بالتوحد

ھذا مو مجرد إعالن.. ھذي قصة ابتسامة! (صورة البوستر)
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■ محتوى رسالة واتساب تسویقیة

صورة البوستر وُیكتب تحتھا :

أطفالنا نوٌر یضيء لنا الحیاة ☀.. وفرحٌة تمأل أركان ھذا العالم��

والتدریبالتأھیلعلىیحصلونعندماداون��متالزمةوذويالتوحدأطفالھموكذلك
الالزم✨

منوطفلةطفل١٢٠٠منأكثرلُتسعد#لو_كان_طفلككماوساھمإرادةوقففيشریًكاكن
أطفال التوحد وذوي متالزمة داون��

��حساب التبرع للوقف، مصرف الراجحي :

329608010996662

IBAN : SA 768000032960801099666🔵

0556384130:والتواصل��لالستفسار
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■ محتوى تغریدة تسویقیة لتویتر

الصیغة األولى

ھذا لیس إعالناً ..

إنھا "قصة ابتسامة" تستحق أن تكون أحد ُكّتابھا..

ساھم بما تستطیع وتبّرع (ألجلك)

#لو_كان_طفلك

صورة بوستر الحملة+

الصیغة الثانیة

#وقف_إرادة

صدقة جاریة .. وعلم ُینتفع بھ

ال توجد أسھم محددة ، تبّرع كما #لو_كان_طفلك

صورة بوستر الحملة+
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■ سیناریو الموشن جرافیك

الجرافیك المقترح(بالفصحى/ أداء خافت وتفاعلي مع النص)الصوت#

أصوات لوحة المفاتیح بالتزامن مع ظھور الحروف على1
الشاشة

یبدأ المقطع برسمة طفل یحمل الفتة ُیكَتب علیھا "ھذا
لیس إعالًنا.. إنھا قصة ابتسامة"

في ُركن الشاشة شعار جمعیة إرادة

إلى أي حٍد ترى نفسك عطوًفا على اآلخرین؟2
لو كان لدیك طفٌل مصاٌب بالتوحد، أو یعاني من إعاقة،

ھل ستتركھ یعاني وحیدا؟

ُیكتب السؤال األول
في الصف الثاني تظھر أیقونات ألربعة من األطفال
ذكوًرا وإناثا (بنظارات) وتحت كل طفل اسم حالتھ

)متالزمة داون) (طیف التوّحد(

على امتداد خارطة األلم.. تتزاید أعداد األطفال الذین3
یعانون من اإلعاقات، ویحتاجون إلى مّد ید العون…

إنھم أطفالنا

لقطة علویة لطفل منطٍو على نفسھ في وضع یمثل
إعاقة ذھنیة، (زووم آوت) ُیظھر وجوده داخل مرّبع

وبجواره أرقام تتزاید بالمئات

نعمل في جمعیة إرادة على تغییر حیاتھم، عن طریق4
تدریبھم وتأھیلھم وتعلیمھم، لتتكافأ فُرصھم مع أقراِنھم،

ویصبحوا طاقاٍت فاعلٍة في وطنھم

الطفل من اللقطة السابقة یقف على قدمیھ ویبتسم
أو/تظھر أیقونة طفل یبتسم وتظھر حولھ كلمات مع

أیقونات مناسبة لھا في دوائر:
تأھیل - عالج - تدریب - تعلیم - دمج

ال توجد أسھم محددة!5
في وقف إرادة .. تبّرع كما #لو_كان_طفلك

1000-100-10المعتادةاألسھمأیقوناتتظھر
یظھر فوقھا (یغطي علیھا) مجسم وقف إرادة وُیكتب

طفل1200وتدریبلتأھیل"إرادة"وقف:فوقھ
. وُیكتب تحتھ بشكل بارز :وطفلة من ذوي اإلعاقة

تبّرع كما #لو_كان_طفلك

یظھر رقم حساب الوقف + أرقام التواصل + موقع الجمعیة وحساباتھا في وسائل التواصل االجتماعي6

النھایة
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