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رؤية 2030 هي خطة جريئة قابلة للتحقيق ألّمة طموحة.

ـى مكامــن القــوة  إنهــا تعبــر عــن أهدافنــا وآمالنــا علــى المــدى البعيــد، وتســتند إـل
والقــدرات الفريــدة لوطننــا. وهــي ترســم تطلعاتنــا نحــو مرحلــة تنمويــة جديــدة غايتهــا 
إنشــاء مجتمــع نابــض بالحيــاة يســتطيع فيــه جميــع المواطنيــن تحقيــق أحالمهــم 

ــر. ــي مزده ــاد وطن ــم فــي اقتص ــم وطموحاته وآماله

ولي العهد ورئيس مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية
األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
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ولي العهد ورئيس مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية
األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

نصوغ األفكار .. نرتب األوراق .. نبني المشاريع
نبدع في التسويق .. ونصنع النجاح منذ عام 2015م .. وما زلنا

كــي ام تــي ذراعــك التســويقي واإلبداعــي اللــي يســاعدك ـفـي التمُيــز / النجــاح / التفــُوق علــى 
منافســيك والوصــول إلــى أهدافــك التســويقية فــي أســرع وقــت ممكــن وبأقــل تكلفــة وبــاألدوات 
الصــح ونحــن فــي كــي ام تــي  نســاعدك فــي اختيــار المنصــات األنســب واألدوات األفضــل اللــي تخــدم 
أهدافــك التســويقية ونطلــع لــك بنتائــج تبهــرك! وفــي ظــل رؤيــة المملكــة 2030 الطموحــة معنــا 

بتكــون أحــد رواد النجــاح المتميزيــن اللــي يســيرون عجلــة التنميــة لبنــاء مجتمــع واعــد وطمــوح.

كي ام تي... في سطور؟
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شركة خدمات تسويقية .. بطلللة!
ناخذ مشروعك من الفكرة للنجاح وتحقيق المبيعات!

كــي ام تــي هــي شــركة خدمــات تســويقية رائــدة تأسســت فــي عــام 2015، نبــدع فــي كــي ام تــي فــي 
مجــال البرمجيــات وتصميــم المواقــع اإللكترونيــة والتســويق اإللكترونــي وخدمــات الويــب، نهــدف 
لمســاعدة شــركائنا المتميزيــن مــن الجهــات والمؤسســات والشــركات ـفـي تحســين ظهورهــم 
ـى الريــادة عبــر حلــول مبتكــرة باســتخدام أدوات عديــدة واختيــار افضــل األدوات  وقيادتهــم إـل

للحصــول علــى أفضــل النتائــج.

من نحن؟... مين كي ام تي؟
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ألن التسويق مب لعبة .. وألن كل يومين تطلع شركة تسويقية بالساحة
ضروري تعرف زيد من عبيد وضروري تميز فالن من عالن!

كــي ام تــي شــركة تســويقية بطلــة ! ســاهمت فــي إطــالق وإســعاد أكثــر مــن 300 مشــروع ناشــئ 
وأيضــًا قائــم لعــام 2020 ومهمتنــا األساســية هــي المســاهمة ـفـي صناعــة النجــاح لشــركائنا 
المتميزيــن مــن الجهــات والمؤسســات والشــركات ونكــون الشــريك التســويقي الرائــد فــي تقنيــة 

ــم. ــع أنحــاء العال ــات فــي الشــرق األوســط، وفــي جمي المعلومــات والبرمجي

لماذا نحن؟... ليش كي ام تي؟
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وراء كل مشروع ناجح فريق بطل! يتكبد عناء صناعة النجاح. 

فريــق عملنــا مؤهــل ويتميــز بالمهنيــة ويركــز على تحقيــق األهداف وااللتــزام بالقيــم والمبادئ في 
تحقيــق األهــداف، وتتمتــع إدارتنــا بخبــرة طويلــة ومعرفــة واســعة، وعندنــا نخبــة مــن المستشــارين 
المتخصصيــن فــي مجــاالت التســويق عامــًة والتســويق اإللكترونــي خاصــًة ونســعى دائًمــا إلــى عمــل 

شــراكات اســتراتيجية مــع صنــاع النجــاح مــن الخبــراء وأصحــاب الشــأن.


7

موظف محلي


19

موظف عن بعد


24/7
دعم فني

فريق العمل... فريقنا البطل!

تعال نورنا!


3

شراكات مع
شركات تقنية

https://g.page/KMT-digital-marketing?share
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أبعاد اسم KMT؟... ايش يعني اسمنا؟
الن التســــويق علــــم مــــو فلســــفة! تكنولوجيــــا مــــو لعــــب عيــــال! ومن هنا جاء اســمنا وهوK هو 
الحــرف الخــاص بمجموعتنــا )KGroup( ثــم M واختصــار للتســويق )Marketing( ثــم T هــو اختصــار 
للتكنولوجيــا Technology ولهــذا كل شــئ مبنــي علــى أســـس علميـــة مـــو أي كالم .. ومـــن هنـــا 

طلعنـــا باســـمنا كـــي ام تـي.. الن علـــوم التسـويق لعبتنـا.

رؤيتنا... وين ودنا نكون؟
ــا نكــون اختياركــم االول فــي اي شــئ يخــص التســويق االلكترونــي! ونكــون شــريككم  نطمــح أنن

ــد بالوطــن العربــي ونســاعدكم فــي تحقيــق أهدافكــم .. اليــوم .. ودوم. التســويقي الرائ

رسالتنا... ايش نقدم؟
نقــدم لكــم حلــول إبداعيــة مبتكــرة ونســاعدكم فــي صياغــة أفكاركــم وتطويرهــا وتنميتهــا وناخــذ 

مشــاريعكم مــن الفكــرة والتخطيــط إلــى النجــاح وتحقيــق المبيعــات.
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قيمنا ومبادئنا... ايش يمثلنا؟

نمتاز أننا نكون مسؤولين في تحديد أولوياتنا وتنفيذ خدماتنا.المسؤولية

نلتزم بأخالقيات العمل واألمانة والصدق واألمانة من أهمهم. األمانة

نتميز ونبدع ودايم نفكر خارج الصندوق وبطرق غير تقليدية.التمُيز

نلتزم بالمواعيد واالتفاقات والتزامنا ينعكس على أعمالنا.االلتزام

نعطيك أكثر من اللي تتوقعه وننفذ الخدمة بأفضل الوسائل.العطاء

فريق عملنا يتميز بالمهنية والكفاءة ويمثل قيمنا ومبادئنا.المهنية

قول وفعل! قيمنا وأخالقياتنا تمثلنا
وهي الضوابط اللي تبني أساس منظومتنا
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أهدافنا... ايش حابين نقدم لك

في بناء المشاريع الناشئة وتحويل األفكار إلى منتجات ملموسة.نساهم

ظهورك باألنترنت ونخلي الوصول إلى مشروعك أسهل.نحسن

في التخطيط لحمالتك واختيار المنصات واألدوات األنسب. نساعد

منهجية عملك ونكون شريكك اإلبداعي ونساعدك في التقدم.نطور

شركاء نجاحنا من العمالء عبر تحقيق أهدافهم االستراتيجية.نسعد

ألن نجاحنا من نجاحكم!
وألن نجاحنا ما يتم بدون أهداف واضحة هذه أهدافنا:
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خدماتنا... نخدمك بعيوننا
نخدمك من عيوننا .. بخدماتنا المتميزة

ونكون شريكك التسويقي من الفكرة للنجاح! 
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شركاء شركائنا... نفخر بكم
فخورين اننا كنا شركاء بصناعة جزء من نجاح

شركاء شركائنا الرائعين وسعيدين إننا أسعدناهم!



شركة كي ام تي هي شركة سعودية تقنية مرخصة
س.ت/ 1010261968 »المملكة العربية السعودية، الرياض«

ودك بخدمة خاصة؟ عندك استفسار بأي شيء؟ محتاج تكلمنا عن حاجة؟
وال عندك أي كلمة بالخاطر؟ .. تواصل معنا وال تشيل أي هم 

تواصل معنا... بيننا ألو؟

للتواصل عبر اإليميل
sales@kmtco.sa

للتواصل عبر الجوال
00966504449747
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واتساب/إتصال
00966504449747

راسلنا عبر البريد اإللكتروني
sales@kmtco.sa

https://maroof.sa/76756
https://wa.me/966506663834
https://wa.me/966504449747

