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من نحن

منصة نشر إلكت�ونية تقدم للمتلقي محتوى يغطي كافة مجاالت الحياة، وبط�ق �تالءم 
مع الثورة االتصالية التي يشهدها العالم.

(ال��اض اليوم) تمثل خطوة مهمة في مسيرة التطو�ر، ومرحلة رئيسية في است�ا�يجية 
التحول الرقمي التي �نتهجها مؤسسة اليمامة الصحفية. 

 يضم ف��ق العمل مجموعة من الشباب السعودي الذي يعمل على مدار الساعة لصناعة 
محتوى �واكب اهتمامات المتلقي، ويقدم المعلومة الصحيحة والمفيدة بط�ق احت�افية 

وفق أحدث األساليب الفنية في صحافة الموبا�ل. 
بشعارنا (المستقبل �بدأ اليوم) نسعى إلى تأسيس نمط صحافي جديد في الساحة 

اإلعالمية المحلية والعر�ية �واكب المتغي�ات المتسارعة في صناعة اإلعالم. 
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PRICES
 األسعــار

أهمية منصة ال��اض اليوم

�زداد اإلقبال على منصة النشر اإللكت�وني من خالل محو��ن أساس�ين وهما على النحو التالي:

التسو�ق: 
* 81% من القطاع العام وقطاع األعمال تستخدم الفيد�و للوصول إلى رسالته بشكل مباشر. 

* 72% من مستخدمي منصات التواصل االجتماعي يفضلون المواد اإلعالمية واألخبار عبر مقاطع الفيد�و. 
* ت�وي� المنتجات عبر الفيد�و ي��د نسبة الم�يعات %300.

* 85% من المستخدمين مهتمون بالبحث عبر مقاطع الفيد�و عن المنتجات والمعلومات التي �هتمون بها.
* سهولة تداول ومشاركة مقاطع الفيد�و �ين المستخدمين مما ي��د نسبة المشاهدات 

* يلجأ ما نسبته 95% من مستخدمي وسائل التواصل االجتماعي البالغين من العمر 18–34 عامًا إلى متابعة عالمة تجا��ة بعينها.
* �وصي ما يقارب 71% من المستهلكين الذ�ن تلّقوا خدمات جيدة نس�يًا مع إحدى العالمات التجا��ة على مواقع التواصل 

   االجتماعي بها إلى آخ��ن.
* يقضي المستخدمون لمواقع التواصل االجتماعي في المتوسط 69% من وقتهم عليها عبر الهوا�ف الذكية.

* تزداد نسبة مشاركة الفيد�وهات عبر الشبكات االجتماعية 40 ضعفًا من األنواع األخرى من المحتوى.

المستخدمون:
*  30 مليون مستخدم لإل�ترنت في السعودية في عام 2022.

*  سيحظى كل فرد في المملكة ما يعادل 5.4 جهاز مرتبط بالشبكة. ففي المملكة وحدها، سيزداد عدد األجهزة المتصلة
    بالشبكة ومنافذ االتصال بها بنحو 83.3 مال�ين جهاز وا�صال بحلول العام 2022 ليصل مجموعها إلى نحو 194.2 مليون جهاز.

*  في 2020 سيتم تداول مليون دقيقة من مقاطع أفالم الفيد�و في كل ثانية. 

كيف سنؤثر:
بشعارنا (المستقبل �بدأ اليوم) وعبر إ�تاج فيد�وهات �تضمن محتويات إخبا��ة سياسية واجتماعية وترفيهية بـقنوات فيد�و مرئية 

س�تطلق منصة ال��اض ليوم ل�تفاعل مع متابعيها �وميًا من الجنسين.
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أهمية منصة ال��اض اليوم

�زداد اإلقبال على منصة النشر اإللكت�وني من خالل محو��ن أساس�ين وهما على النحو التالي:

التسو�ق: 
* 81% من القطاع العام وقطاع األعمال تستخدم الفيد�و للوصول إلى رسالته بشكل مباشر. 

* 72% من مستخدمي منصات التواصل االجتماعي يفضلون المواد اإلعالمية واألخبار عبر مقاطع الفيد�و. 
* ت�وي� المنتجات عبر الفيد�و ي��د نسبة الم�يعات %300.

* 85% من المستخدمين مهتمون بالبحث عبر مقاطع الفيد�و عن المنتجات والمعلومات التي �هتمون بها.
* سهولة تداول ومشاركة مقاطع الفيد�و �ين المستخدمين مما ي��د نسبة المشاهدات 

* يلجأ ما نسبته 95% من مستخدمي وسائل التواصل االجتماعي البالغين من العمر 18–34 عامًا إلى متابعة عالمة تجا��ة بعينها.
* �وصي ما يقارب 71% من المستهلكين الذ�ن تلّقوا خدمات جيدة نس�يًا مع إحدى العالمات التجا��ة على مواقع التواصل 

   االجتماعي بها إلى آخ��ن.
* يقضي المستخدمون لمواقع التواصل االجتماعي في المتوسط 69% من وقتهم عليها عبر الهوا�ف الذكية.

* تزداد نسبة مشاركة الفيد�وهات عبر الشبكات االجتماعية 40 ضعفًا من األنواع األخرى من المحتوى.

المستخدمون:
*  30 مليون مستخدم لإل�ترنت في السعودية في عام 2022.

*  سيحظى كل فرد في المملكة ما يعادل 5.4 جهاز مرتبط بالشبكة. ففي المملكة وحدها، سيزداد عدد األجهزة المتصلة
    بالشبكة ومنافذ االتصال بها بنحو 83.3 مال�ين جهاز وا�صال بحلول العام 2022 ليصل مجموعها إلى نحو 194.2 مليون جهاز.

*  في 2020 سيتم تداول مليون دقيقة من مقاطع أفالم الفيد�و في كل ثانية. 

كيف سنؤثر:
بشعارنا (المستقبل �بدأ اليوم) وعبر إ�تاج فيد�وهات �تضمن محتويات إخبا��ة سياسية واجتماعية وترفيهية بـقنوات فيد�و مرئية 
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S.R  30.000
إعالن فيد�و 
VIDEO AD

|  المدة:  5-10  ثوان  | 

| الموقع: الواجهة األمامية  | 

| الفترة : أسبــوع  |

4 عمالء كحد أقصى

S.R  15.000
إعالن فيد�و 
VIDEO AD

|  المدة:  5 ثوان  | 

| الموقع: داخل األقسام | 

 4 عمالء كحد أقصى 

SECTION

S.R  30.000
إعالن فيد�و 
VIDEO AD

|  المدة:  5-10  ثوان  | 

| الموقع: الواجهة األمامية  | 

| الفترة : أسبــوع  |

4 عمالء كحد أقصى
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S.R  30.000
إعالن فيد�و 
VIDEO AD

|  المدة:  5-10  ثوان  | 

| الموقع: الواجهة األمامية  | 

| الفترة : أسبــوع  |

4 عمالء كحد أقصى

S.R  15.000
إعالن فيد�و 
VIDEO AD

|  المدة:  5 ثوان  | 

| الموقع: داخل األقسام | 

 4 عمالء كحد أقصى 

SECTION

S.R  30.000
إعالن فيد�و 
VIDEO AD

|  المدة:  5-10  ثوان  | 

| الموقع: الواجهة األمامية  | 

| الفترة : أسبــوع  |

4 عمالء كحد أقصى
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S.R  25.000
رعاية برنامج

 SPONSORING
للحلقة الواحدة

على أن ال تقل الرعاية

عن

4 

حلقات

S.R  10.000
إعالن تجاري

(شعار أو ش��ط)

|  المدة:  5-10  ثوان  | 

| الموقع: داخل الفيد�و | 

| الفترة : أسبــوع  |

4 عمالء كحد أقصى

S.R  10.000

S.R  15.000

إعالن داخل الفيد�وهات 
(ش��ـط )

إعالن داخل الفيد�وهات 
(فيد�و )

|  المدة:  5-10  ثوان  | 

| الموقع: داخل الفيد�و | 

| الفترة : أسبــوع  |

4 عمالء كحد أقصى
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S.R  25.000
رعاية برنامج

 SPONSORING
للحلقة الواحدة

على أن ال تقل الرعاية

عن

4 

حلقات

S.R  10.000
إعالن تجاري

(شعار أو ش��ط)

|  المدة:  5-10  ثوان  | 

| الموقع: داخل الفيد�و | 

| الفترة : أسبــوع  |

4 عمالء كحد أقصى

S.R  10.000

S.R  15.000

إعالن داخل الفيد�وهات 
(ش��ـط )

إعالن داخل الفيد�وهات 
(فيد�و )

|  المدة:  5-10  ثوان  | 

| الموقع: داخل الفيد�و | 

| الفترة : أسبــوع  |

4 عمالء كحد أقصى
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S.R  15000

إشعا�ات فيد�و تجا��ة على التط�يق
APP NOTIFICATIONS

1

S.R  50.000
استطالعات وتغطية خاصة للعمالء

QUESTIONNAIRE
للحلقة الواحدة

| إ�تاج  5  دقائق  |

يضاف مبلغ

 15.000
 في حال تم البث عبر التط�يق
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S.R  15000

إشعا�ات فيد�و تجا��ة على التط�يق
APP NOTIFICATIONS

1

S.R  50.000
استطالعات وتغطية خاصة للعمالء

QUESTIONNAIRE
للحلقة الواحدة

| إ�تاج  5  دقائق  |

يضاف مبلغ

 15.000
 في حال تم البث عبر التط�يق
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نــــــــــــوع الــبــنــــر

�سوبر برن  اأعلى ال�سفحة الرئي�سية والداخلي
�سوبر برن  اأعلى ال�سفحة الرئي�سية والداخلي

�سو كاي�س )�سندوق( و�سط ي�سار
�سو كاي�س )�سندوق( و�سط ي�سار

�سو كاي�س )�سندوق( و�سط اأ�سفل
�سو كاي�س )�سندوق( و�سط اأ�سفل

فيديو على ال�سفحة الرئي�سية

�سو كاي�س )�سندوق(   بالتطبيق

�سو كاي�س )�سندوق(   بالتطبيق

املقا�س بك�سل
 طول X عر�س

728 x 90
728 x 90

250 x 300
250 x 300

250 x 300
250 x 300

-

250 x 300

250 x 300

نوع الإعالن

م�سرتك
م�سرتك

ح�سري
م�سرتك

ح�سري
م�سرتك

م�سرتك

ح�سري

م�سرتك

ريــــــال

١٠٠٠ ريال
٤٥ ريال

١٥٠٠ ريال
٥٠ ريال

١٥٠٠ ريال
٥٠ ريال

٢٠٠٠ ريال

٢٠٠٠ ريال

٦٠ ريال

دولر

٢٦٧ دولر
١٢ دولر

٤٠٠ دولر
١٣٫٣دولر

٤٠٠ دولر
١٣٫٣دولر

٥٣٣٫٣ دولر

٥٣٣٫٣ دولر

١٦ دولر

احلد الأدين
 للـــــحــجـز

٧ اأيام
١٠٠ الف ظهور

٧ اأيام
١٠٠ الف ظهور

٧ اأيام
١٠٠ الف ظهور

٧ اأيام

٧ اأيام

١٠٠ الف ظهور

نــــــــــوع
الت�سعرية

باليوم
الف ظهور

ال�سعر باليوم
الف ظهور

ال�سعر باليوم
الف ظهور

ال�سعر باليوم

ال�سعر باليوم

الف ظهور

مــــوقـــــع
 الإعــــــالن

جميع ال�سفحات
جميع ال�سفحات

جميع ال�سفحات
جميع ال�سفحات

جميع ال�سفحات
جميع ال�سفحات

جميع ال�سفحات

جميع ال�سفحات

جميع ال�سفحات

قائمة اأ�سعار الإعالن يف ح�سابات التوا�سل الجتماعي

٥٣٣٫٣ دولر ٢٠٠٠ ريال  تويرت - تغريدة )ل ي�سمل الفيديو(       

٦٦٧ دولر ٢٥٠٠ ريال    تويرت - تغريدة فيديو جاهز       

٤٠٠ دولر ١٥٠٠ ريال  تويرت - اإعادة تغريدة         

ال�شروط واملالحظات

- ت�ساف ن�سبة  5 % �سريبة القيمة امل�سافة على كل اإعالن.
- الأ�سعار املو�سحة بالريال ال�سعودي.

- اأقل مدة حلجز الإعالن بالأيام )7( ايام والظهور 100 األف مرة .
 - ل يزيد حجم الت�سميم عن 50 كيلو بايت .

 - يتحمل املعلن كامل امل�سوؤولية القانونية عن اإعالنه وكذلك املواقع املرتبطة به.
 - يجب اأن ي�سمم الإعالن باحرتافية، ويكون خاليًا من ال�سور املخالفة.

- يحق لالإدارة عدم قبول اأي اإعالن تراه غري منا�سب.
.gif اأو swf ميكن ت�سليم الإعالن ب�سيغة -

قائمة أسعار اإلعالن في موقع الرياض اليوم
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Pixel
)VxH(

90 x 728
90 x 728

300 x 250
300 x 250

300 x 250
300 x 250

-

300 x 250

300 x 250

Ad Type 

Joint
joint

Exlusive
Joint

Exlusive
Joint

Joint

Joint

Joint

 Saudi
Riyals

1000 SR
45 SR

1500 SR
50 SR

1500 SR
50 SR

2000 SR

2000 SR

60 SR

US Dollrs

267 $
12 $

400 $
13.3 $

400 $
13.3 $

533.3 $
-

533.3 $

16 $

Princing 
Type

Per Day
Per 1000 Appearances

Per Day
Per 1000 Appearances

Per Day
Per 1000 Appearances

Per Day

Per Day

Per 1000 Appearances

Minimum 
Reservaton

7 Days
100 Thousand

-
7 Days

100 Thousand

7 Days
100 Thousand

7 Days

7 Days

100 Thousand

Ad Location

All Pages
All Pages

All Pages
All Pages

All Pages
All Pages

All Pages

All Pages

All Pages

Banner Type

Super Banner Top of The Main Page and Inner Page
Super Banner Top of The Main Page and Inner Page

Showcase )Box( middle left
Showcase )Box( middle left

Showcase )Box( Below
Showcase )Box( Below

Video Ad on the Main Page

Showcase )Box(  in the App

Showcase )Box(  in the App

Advertisement Prices in Social Media Accounts

Twitter – Tweet )Does not Include Videos(      2000 SR 533.3 USD

Twitter – sponsored video        2500 SR    667 USD

Twitter – Retweets        1500 SR 400 USD

Terms and Conditions

A 5% VAT is added to every Ad.
Prices are indicated in US Dollars.
Minimum daily reservations is 7 Days and 100 thousand for Appearances.
Design size must not exceed 50 KB.
The advertiser claims all legal responsibilities of his Advertisements and all linked pages to it.
Advertisements should be designed professionally and free from inappropriate content.
The management has the right to reject any Advertisement deemed unsuitable.
Advertisements can be submitted as SWF or GIF formats.

RIYADH TODAY Price List
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واإلعالنات التسويق  إدارة  مع  التواصل  يمكنكم 

00966112996707  – 00966112996719  – 00966112996739  – 00966112996701 هاتف: 

00966114871313  –  00966114871212 فاكس: 

advertise@alriyadh.com االلكتروني:  البريد 

)RIYADH TODAY( لطلب اإلعالن في الرياض اليوم


