محتوى الحقيبة التسويقية لوقف جمعية إرادة
■ االسم التسويقي المقترح للمشروع
"لو كان طفلك"
■ وصف تسويقي للمشروع في المتجر اإللكتروني
ماذا لو كان طفلك ؟ هل ستتركه ؟
كن شري ًكا في وقف "إرادة" الذي يعدّ أحد أكبر المج ّمعات من حيث المساحة والسعة االستيعابية
بالمعايير العالمية في المملكة العربية السعودية ،متخصص في تأهيل وتدريب  1200طفل وطفلة من
متنوعة من ذوي اإلعاقة كاضطراب طيف التوحد ،ومتالزمة داون ،وغيرها من االضطرابات.
فئات ّ
■ فكرة ومحتوى البوستر التسويقي
· نجم البوستر هو طفل مصاب بالتوحد يظهر بصورة تتوسط التصميم حامال بيديه ورقة مكتوب
عليها بخط بارز" :هذا ليس إعال ًنا  ..إنها قصة ابتسامة"
ملون ،األول به
التصميم منقسم إلى نصفين بحيث:األول أحادي اللون (أبيض وأسود) والثاني ّ
صورة الطفل دون ابتسامة والثاني مبتسما ..األول بخلفية النصف األول من المجمع لكن على
شكل رسم (مخطط معماري) والنصف الثاني ُيكمل مج ّمع إرادة لكن بشكله النهائي 3D
تبرع ألجلك ..ال ألجلهم"
· في األعلى عبارة يتم إبرازها فنيا ّ " :
· العبارة المركزية تحت صورة الطفل:
ال توجد أسهم محددة!
قصة ابتسامتهم
تبرع كما #لو_كان_طفلك  -وفي النصف الثاني ُتكمل العبارة  -وأكمل ّ
ّ
· باألسفل يوضع رقم حساب التبرع للوقف /مصرف الراجحي 329608010996662 :
IBAN : SA 7680000329608010996662
وبجوارها أرقام التواصل الخاصة بالجمعية  +الموقع اإللكتروني ووسائل التواصل االجتماعي
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■ محتوى السنابات التسويقية
النسخة الكاملة:
تكون عفوية بأسلوب المعلن مع مراعاة استخدام بوستر الحملة وربط المستهدف بحسابات الجمعية على
مواقع التواصل
-

دايم نشوف كلمة وقف وأوقاف ،أوقاف لأليتام أوقاف دعوية أوقاف للفقراء ،فكرة الوقف هي
فكرة إسالمية أصيلة و عريقة
وأجر الوقف وفضله مايخفى عليكم ،لكن جد ودي أسأل سؤال :ليش دايم إعالنات األوقاف
ترجي للشخص انه يتبرع مع إنه هو المستفيد األول!
فيها ّ
جايب لكم نموذج وقف مختلف وإعالن بسيط ونابع من القلب يقول " :ماذا لو كان طفلك ؟"
السؤال صادم ياجماعة..
فعال لو ولدك او أخوك ال قدّ ر هللا عنده توحد أو متالزمة داون ،هل بتخليه بدون تأهيل
وتدريب عالجي؟… أكيد لو تقدر تعطيه عيونك منت مقصر
وهللا ياجماعة ان التبرع لهم هو مساعدة لك قبل ما تكون مساعدة لهم ،النك لما تتبرع ولو
شي بسيط راح يكون سبب لدفع البالء عنك وعن أهلك وأحبابك
مجرد إعالن " ..هذي قصة ابتسامة" بإمكانك ترسمها على وجه طفل وتحقق حلم
هذا مو
ّ
أهله انهم يشوفونه قادر على االندماج في المجتمع والعمل والعطاء
(صورة البوستر)

النسخة المختصرة (بأسلوب المعلن) :
 (صورة طفل من ذوي متالزمة داون مبتس ًما) لمدة  3ثوان.شفتوا هالطفل الجميل ...وشلون لو كان طفلي أو طفلك ؟ كان تركناه ؟ أكيد ال ..عشان كذا
خلونا نساهم في أكبر مجمع في السعودية متخصص لتأهيل وتدريب أكثر من  ١٢٠٠طفل
وطفلة من ذوي متالزمة داون والمصابين بالتوحد
هذا مو مجرد إعالن ..هذي قصة ابتسامة! (صورة البوستر)
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■ محتوى رسالة واتساب تسويقية
صورة البوستر و ُيكتب تحتها :

ٌ
وفرحة تمأل أركان هذا العالم🎉
أطفالنا نو ٌر يضيء لنا الحياة ️☀..
وكذلك هم أطفال التوحد وذوي متالزمة داون🎀 عندما يحصلون على التأهيل والتدريب
الالزم✨
كن شري ًكا في وقف إرادة وساهم كما #لو_كان_طفلك ل ُتسعد أكثر من  ١٢٠٠طفل وطفلة من
أطفال التوحد وذوي متالزمة داون💕
🔵حساب التبرع للوقف ،مصرف الراجحي :
329608010996662

📞

لالستفسار والتواصل 0556384130 :

كتابة  :نواف قوارش

🔵IBAN : SA 768000032960801099666

■ محتوى تغريدة تسويقية لتويتر
الصيغة األولى
هذا ليس إعالنا ً ..
إنها "قصة ابتسامة" تستحق أن تكون أحد ُك ّتابها..
وتبرع (ألجلك)
ساهم بما تستطيع
ّ
#لو_كان_طفلك
 +صورة بوستر الحملة

الصيغة الثانية
#وقف_إرادة
صدقة جارية  ..وعلم ُينتفع به
تبرع كما #لو_كان_طفلك
ال توجد أسهم محددة ّ ،
 +صورة بوستر الحملة
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■ سيناريو الموشن جرافيك
#

الصوت (بالفصحى /أداء خافت وتفاعلي مع النص)

الجرافيك المقترح

1

أصوات لوحة المفاتيح بالتزامن مع ظهور الحروف على
الشاشة

يبدأ المقطع برسمة طفل يحمل الفتة يُك َتب عليها "هذا
ليس إعال ًنا ..إنها قصة ابتسامة"
في رُكن الشاشة شعار جمعية إرادة

2

إلى أي ح ٍد ترى نفسك عطو ًفا على اآلخرين؟
لو كان لديك طف ٌل مصابٌ بالتوحد ،أو يعاني من إعاقة،
هل ستتركه يعاني وحيدا؟

ُيكتب السؤال األول
في الصف الثاني تظهر أيقونات ألربعة من األطفال
ذكورً ا وإناثا (بنظارات) وتحت كل طفل اسم حالته
التوحد) (متالزمة داون)
(طيف
ّ

3

على امتداد خارطة األلم ..تتزايد أعداد األطفال الذين
يعانون من اإلعاقات ،ويحتاجون إلى م ّد يد العون…
إنهم أطفالنا

منطو على نفسه في وضع يمثل
لقطة علوية لطفل
ٍ
إعاقة ذهنية( ،زووم آوت) يُظهر وجوده داخل مربّع
وبجواره أرقام تتزايد بالمئات

4

نعمل في جمعية إرادة على تغيير حياتهم ،عن طريق
تدريبهم وتأهيلهم وتعليمهم ،لتتكافأ فُرصهم مع أقرانِهم،
ويصبحوا طاقا ٍ
ت فاعل ٍة في وطنهم

الطفل من اللقطة السابقة يقف على قدميه ويبتسم
أو/تظهر أيقونة طفل يبتسم وتظهر حوله كلمات مع
أيقونات مناسبة لها في دوائر:
تأهيل  -عالج  -تدريب  -تعليم  -دمج

5

ال توجد أسهم محددة!
في وقف إرادة  ..تبرّ ع كما #لو_كان_طفلك

تظهر أيقونات األسهم المعتادة 1000-100-10
يظهر فوقها (يغطي عليها) مجسم وقف إرادة ويُكتب
فوقه  :وقف "إرادة" لتأهيل وتدريب  1200طفل
وطفلة من ذوي اإلعاقة .ويُكتب تحته بشكل بارز :
تبرع كما #لو_كان_طفلك
ّ

6

يظهر رقم حساب الوقف  +أرقام التواصل  +موقع الجمعية وحساباتها في وسائل التواصل االجتماعي
النهاية
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