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محتوى العرض

الخدمة المقدمةالسوق المستهدفعنبذة عن المشروالمشكلة

الملخصاإليراداتالركائزالمنافسين



.عدم وجود مرجع تجاري شامل للباحث عن الخدمات او المنتجات•

ها توجههو واعتمههاد المنشههجت التجاريههة علههت منلههات التوالههل ا جتمههاع  وموايههع الوسهها ة للت ريههف عههن ن سهه•

.والولول الت ال ميل

.كبيرا عتماد علت محركات البحث للولول للمنشجت التجارية مما يؤدي لنتائج خا ئة ومنشجت وهمية وجهد•

.الخ...., المحامين , المحاسبين, الموردين,ل وبة ايجاد الملن ين•

.للظهور والت ريف عن ن سهاوالكبيرةتكاليف وعقبات كثيرة تواجو المنشجت اللغيرة•

رغم مهن عهر  المنتجهات والخهدمات بهالوالتنازل عن نسب عالية من المبي ات للمنلهات الوسهي ة فقه  للظههور•

.توفر متاجر الكترونية خالة بالمنشجت

.التقليديينالموزعينسوى البائ ين المتجولين وB2B  توجد بدائل للتسويق للمنشجت األخرى •

.ل ميليتم تسويقها وبي ها ف  السوق السوداء بهدف الولول ل( ايميل, اريام هاتف)بيانات غير لحيحة •

.الرائد منافع لل مالء مقابل ا  الع علت ا عالنات وا جابة علت است العات ج  تو•

:التبزنس والت  نس ت الت حلها من خالل والل وباتالمشاكل

المشكلة❖



والتبزنس

منئهاعمالمعالتواللالمنشجتعلتتُسهلموثَّقة،تجاريةتواللومنلةدليل

.جديدةتجاريةفرصوخلقوخدماتهامنتجاتهال ر األخرىوالمنشجتاألفراد

المميزات

.منلة متخللة ب ر  المنشجت التجارية والت ريف بها•

.تقبل المنشجت التجارية ب د توثيق سجلها التجاري الكترونيا  , منلة موثَّقة•

.تجمع مختلف المجا ت التجارية تحت منلة واحدة•

لخلق شبكة بب ضهم الب  تقدم بيئة تح ز الحركة التجارية من خالل رب  ا فراد والمنشجت•

.توالل تجارية

. جاتبايات إعالنية مبتكرة تهدف إلت جذب وتسهيل عملية استقبال وعر  الخدمات والمنت•

نبذة عن المشروع❖



والتبزنس

عرف عن 
منشأتك

تواصل مع 
عمالئك

تعرف على 

آراء 

عمالئك 
واهتماماتهم

شراكات 
B2B

تعرف على 
منافسيك 

أعلن عن 

خدماتك 
ومنتجاتك



:المتاحةال رص

م2018السجالت التجارية المسجلة ل ام 

1,127,542
م2021التراخيص اللناعية المسجلة ل ام 

10,192

.عدم وجود مرجع تجاري شامل•

.كثرة اإلعالنات والمنشجت الوهمية•

.تكاليف الظهور والت ريف عن المنشأة باهظة•

.المبي ات والموزعين علت السوق اللناع  والتجاريمناديبسي رت •

.  توجد حلول لرب  المنشجت بب ضها ل ر  الخدمات او  لبها•

.  توجد منافع مقابل مشاهدة اإلعالنات•

:السوقحجم 

السوق المستهدف❖



لعرضالتجاريةبالمنشأةخاصباركود

.بسهولهالشخصيةالصفحة

اس تقااارير لقياالصاافحة المنشااأة واحصااائيات

.نجاح الباقات اإلعالنية

.الدليلداخلللتواصلمراسالتقائمة

داخلمغريةوبأسعارمميزةإعالنيةباقات

.الدليل

قديةنمبالغبكسبتسمحإلكترونيةمحفظة

منشآتمنتجاريةدعواتاستقبالمقابل

.أخرى

وعرضستقبالالإلكترونيبروشور

التجاريةالمنشآتومنتجاتخدمات

.الدليلداخل

ضلعرالتجاريةللمنشأةخاصةصفحة

.مميزبشكلوالخدماتالمعلوماتكامل

خاللمنالمنشآتعنالبحثعمليةسهولة

.بالدليلالخاصةوالخرائطالذكيةالفالتر

للمنشجت؟بزنس والت ماذا يقدم 

الخدمة المقدمة❖



:لل حة منشأة مسجلة بالدليلنماذج



.ليدية  يوجد منافسين م ابقين ل كرة المشروع والمتواجد ف  السوق حاليا منلات تقدم فكرة دليل تق:مالحظة

:والمشاريع المشابهةالمنافسين 
المنافسين❖

الدليل التجاري
اشتراك 

سنوي
توثيقعالم إيليم محل 

مويع 

الكترون 
ل حة خالةت بيق

ت ريف  

بالمنشاة

ملف مرفق 

pdf
مراسلةمتاب ةباركود

رواب  

متاجر 

الكترونية

إعالناتخرائ  يويلخرائ  خالةبروشور

بايات 

إعالنية 

مستهدفة

مح ظة 

الكترونية

تلنف 

حسب 

األنش ة

اهتمامات 

ال مالء
تقييم

احلائيات 

وتقارير

 www.bwallet.com.saبزنس والت

https://apps.apple.com/sa/app/daleel/id453557713دليل الزلفي 

 https://apps.apple.com/sa/app/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%83%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%83-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%83%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%88%D9%84%D9%83/id1174893929دليل األماكن القريبه

https://apps.apple.com/sa/app/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%AC%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84/id1296632880دليل جده الكامل

 https://apps.apple.com/sa/app/%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%83%D9%86-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%88%D9%84%D9%83/id1220328457برنامج كشف اماكن قريبة من حولك

/http://www.dalelksa.comدليل السعوديه

/https://www.findsaudi.comدليل الشركات السعوديه 

/https://ksadirectory.netسعودي دايركتوري

/https://daleli.saدليلي 

http://www.makatbi.com/index.phpallindex.php?selectedValue=SUDIAمكاتبي

 /http://bluepages.com.saدليل الصفحات الزرقاء

 https://www.eyeofriyadh.com/ar/directoryعين الرياض

 /http://businessguide.com.saدليل خدمات االعمال

 http://uac-org.org/ar/databank/investmentmap/11/directory-of-companies-_and_-factoriesاتحاد الغرف العربيه

 /https://businssdirectory.comدليل االعمال

https://daleelalbenaa.com/aboutusدليل البناء

الراب 



إستثمار

جديدة تجاريةفرص 

للمنشآت التجارية

ثقافة

بين خلق ثقافة التبادل المنفعي

عمالءكال من المنشآت وال

انتشار

التجارية منشآتإظهار ال

يزوالتعريف بأعمالها بشكل مم

جمع المنشآت التجارية تحت

منصة الكترونية موثَّقة

ثقة

الركائز❖

السوقدخولاستراتيجية



تنقسم اإليرادات الى قسمين

بروشور إلكتروني لمراسلة 

المنشآت األخرى داخل الدليل 

:يحتوي علىو

نلوص

لور 

PDFملف 
خدمات وأس ار

:تبدأ من

بروشور/ لاير ١

استطالع رأي إلكتروني للعمالء 

:ويحتوي على

نلوص

لور 

سؤال وجواب

:تبدأ من

أسئلة٣/ لاير ١

باقة إعالنية مرسله لعدد محدد من 

:العمالء وتحتوي على

نلوص

لور 

PDFملف 

:تبدأ من

مشاهدة/ هللة ٣٠

باية بروشور
باية 

است الع 

رأي

باية إعالن 

هللة٣٠

ا شتراك

باية إعالن 

هللة٤٠

باقة إعالنية مرسله لعدد محدد من 

:العمالء وتحتوي على

نلوص

لور

فيديو 

PDFملف 

:تبدأ من

مشاهدة/ هللة ٤٠

مقابل امتالك صفحة في الدليل 

ادة ولترقية الحساب واالستفمجاني

من كامل الخصائص

لاير90اشهر3

لاير153اشهر6

لاير252شهر12

اإليرادات❖

المشروعإيرادات

ة البايات ا عالني. 2ا شتراك . 1



ةللبايات اإلعالنيمثال

.هدفل ميل المستباهللة كحٍد أدنت من الباية اإلعالنية لكل مشاهدة ومن ثَم يتم تحويلها إلت المح ظة اإللكترونية الخالة ٣٠يتم خلم •

.لاير500وحتت هللة30من بإمكان لاحب المنشأة تحديد ييمة المشاهدة ابتداء  •



:لمنلة بزنس والتالوضع الراهن 
الملخص❖

م2022المستهدف بنهاية يمتوسط التسجيل االسبوعالمسجل في المنصةنوع المستخدم

900850,000افراد

48033,000منشجت تجارية

جهات حكومية
مسجلة كمرجع للمستخدمين

40000

.روعتم تجهيز حاسبات للمشروع علت منلات التوالل ا جتماع  ولم يتم اإلعالن وا  الق الرسم  للمش:مالحظة

رابط الحسابالمنصة

Twitterhttps://twitter.com/bwalletsa?s=11

Instagramhttps://instagram.com/bwalletsa?utm_medium=copy_link

LinkedInhttps://www.linkedin.com/company/business-wallet-sa

you tubehttps://youtube.com/channel/UCNJQ6WDc9OCDe4dYKb0V3Qg

:التسجيل ف  المنلة

:التسويق

https://twitter.com/bwalletsa?s=11


:بزنس والت موحات

.لناعة مرجع تجاري لمختلف المجا ت التجارية ف  السوق الس ودي وال الم •

.فهم احتياجات السوق التجاري ودعم المحتوى المحل •

.إيجاد البدائل المحلية واإليليمية للسوق التجاري•

.رب  السوق المحل  باألسواق اإليليمية وال المية•

.تقديم الدراسات وا بحاث التجارية•

.ت وير المنلة•

المستقبل❖



 
 
شكرا

www.bwallet.com.sa

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sa.aait.shopping.shopping
https://apps.apple.com/sa/app/business-wallet-%D8%A8%D9%8A%D8%B2%D9%86%D8%B3-%D9%88%D9%84%D8%AA/id1524605659
http://www.bwallet.com.sa/

