
3A International
a d v e r t i s i n g



Email Marketing
Strong, Performing & Growing
Reach your Customers...       Before Other Do

خدمة الحمالت التسويقية الفعالة
عبر البريد االلكتروني المستهدف



مخاطر التسويق ا�لكتروني
تعاني جميع الشركات التي تستخدم Outlook / في التسويق لمنتجاتها وخدماتها من العديد من المخاطر في عصرنا الراهن :  

التقيد بحد اقصى ل�رسال خالل اليوم    
عدم التمكن  من الحصول على قوائم بريد مفعلة واستهداف القطاع المناسب للحملة التسويقية.   

عدم التمكن من ارسال كل بريد الكتروني بشكل منفصل ، وبذلك تظهر القائمة البريدية لكافة المستقبلون .   
عدم امكانية الحصول على تقارير او احصائات عن الحملة المرسلة .   

التعرض في بعض االحيان لخسارة البريد االلكتروني والموقع االلكتروني بسبب االرسال العشوائي والتعرض لبالغات السبام   
عدم الوصول للشرائح المستهدفة بدقة .   

    3A International منذ عام 2005

تنفرد 3A International على مستوى الشرق االوسط كامال بتقديم خدمة (Email Shots ) حمالت التسويق عبر البريد االلكتروني     

المستهدفة والتي صممت خصيص¬ لمساعدة المؤسسات واصحاب االعمال على النهوض بالعمليات التسويقية وزيادة حجم    

المبيعات واستقطاب عمالء جدد عن طريق حمالت التسويق عبر البريد االلكتروني .   

قم بتعبئة طلب فتح حساب عميل جديد من الرابط التالي :1

http://3a-adv.com/downloads/3a-ordar.docx

2
حدد الكمية والفئات التي ترغب باستهدافها :

شركات  
أفراد  

الدولة / الدول  
قطاعات محددة بالشركات  

3
ارسل لنا اعالن المنتج / الخدمة المراد تسويقها

وسيقوم الدعم الفني باعادة صياغته في حال الحاجة لذلك

وعرضه عليكم قبل الشروع في االرسال

بعد تاكيدك على النموذج النهائي للحملة4
سنقوم بالبدء فور¹ في االرسال

5
فور انتهاء الحملة ، يصلك تقرير مفصل بنتائج ومؤشرات الحملة :

عمالء تلقو حملتكم التسويقية  
عمالء قامو بفتح وقرءة الحملة التسويقية  

عمالء غير راغبين بتلقي المزيد من هذا النوع من اعالنات المنتجات  

للمزيد من الخصائص عبر موقعنا أو عبر الدعم الفني المباشر (شات) على مدار الساعة 



1
Request Your Ema il Campaign

http://3a-adv.com/downloads/3a-ordar.docx

2
Choose Your Package & Your Target Audience:
 Corporate
 Individuals
 Country / Countries
 Target Sectors

3
Send us Your Email Content you wish to Send in Email

Newsletter
Our sta� will modify it if required and send you �nal

demo to con�rm

4

5

Managed Email Campaingns Service

Reach you target Audience with our Managed email Campaigns in short and simple Steps:

Our servece wil start Sending once you con�rm the
�nal Demo

Once Campaign �nished, you will receive a detailed
             Report

 How many emails have been Sent
 How many Clint opend the campaign
 How meny Unsubscribe

More Features through Our website.

Online Support ( chat ) around the clock (24/7)



B1

B2

B3

B5

B10

B30

B50

B100

B800

10.000
emails

20.000
emails

30.000
emails

50.000
emails

100.000
emails

300.000
emails

500.000
emails

1000.000
emails

8000.000
emails

21.25 او مايعادلها US$  

31.25 او مايعادلها US$  

تكلفة االرسالكمية االرسالكود الباقة

CodeEmail AmountsTotal Price

41.25 او مايعادلها US$  

62.50 او مايعادلها US$  

98.75 او مايعادلها US$  

161.25 او مايعادلها US$  

211.25 او مايعادلها US$  

373.75 او مايعادلها US$  

تواصل مع فريق المبيعات

Managed Email Campaigns Costتكلفة االشتراك بالحمالت التسويقية

Data Segmentation

قسم قواعد البيانات

CountryEmiratesEgyptKuwaitSaudiQatarOmanJordanBahrain

800.000500.000500.000200.000 50.00050.000 50.000 150.000

1.900.001.500.000 350.000200.000200.000850.00090.000 2.000.000

ContactContactContactContactContactContactContactContact

ContactContactContactContactContactContactContactContact

Companies
الشركات

البحريناالردنعمانقطرالسعوديةالكويتمصرااليماراتالدولة

االفراد
Individuals

http://3a-adv.com/downloads/3a-ordar.docx

Requst Your Email Campaignلحجز حملتك التسويقية من خالل الرابط التالي
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+966 11 450 6888
+966 11 225 3434

0501010055
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