
P R  &  M a r k e t i n g  C o m p a n y



نـحــُن وكــالــة تــتــجــاوز الـمـعــتــاد
من خـالل فريقنا اإلبداعي نرسُم لك استراتـيجيـة ظـهـورك
ونـــــديــــــُر بــــخـــــدمــاتــــــنـــــــا الالمــحــــــدود مـن عــــــــمــــالئــــك
من خالل خدمـات الــعــالقات الــعــامة والتــسويق الرقـمي
وصـــنــــاعــــة الــمحتوى وبــــنـــــاء الــــــهــــــويــــــات الــتـــجـــاريـــــة .

PR & Marketing agency services in various 
fields, in addition to brand building and content 
creation; to provide our clients with the best ser-
vices that contribute in their output quality.

About usعـــــــّنـــــــــا



Qualityالمرونةقـيـمــنـــا
 نسـتـجـيـب لـرغـبـات العميل ونتكيف
مـع مـــتـــطـــلـــبـــات ســـوق الــعـــمـــل
We understand your need and 
we fulfill it with high accuracy

Creativityاالبتكار
نــــقـــــدم لــــك كــــل مــــا هـــو مـــتـــــمـــــيــــز
We provide you everything that’s 
unique

Commitmentااللتزام
نــــفــــي بــــــوعـــــودنــــــا والـــــتـــــــزامـــــاتـــــنـــــــا

Quality الـجـودة
نفهم احتياجك ونلبيه بدقة عالية
We understand your need 
and we fulfill it with high 
accuracy

we keep out promises and commitments



خـــدمــــاتـــــنـــــا
Our Services



حمالت العالقات العامة
PR campaigns

محددة،  وتقنيات  معايير  وفق  ومعّدة  منظمة  اتصالية  جهود  عبر  مختلفًا  ظهورك  نجعل 
والمشاركة. التفاعل  تمكن جمهورك من  التي  المتعددة  اإلعالمية  الوسائط  بتوظيف جميع 

Through an organized and tailored communication effort, we make your appear-
ance different. specific standards and techniques, employing all the media multi-
player that enables your audience to interact. 

 تغطيات عبر القنوات الفضائية والشبكات اإلذاعية
Coverage via satellite channels and radio networks.

تغطيات عبر الصحف والمجالت المحلية والعربية
Coverage via local and Arab newspapers and magazines.

الشاشات اإلعالنية الداخلية والخارجية
Coverage via single indoor screens.



خطط إعالمية و تسويقية
Media and Marketing Plans

التجارية وإدارة سمعتك، فنقوم برسم رؤى  التأثير لعالمتك  اتصالية عالية  نبني استراتيجيات 
دقيقة لمكانة عالمتك ومقوماتها التنافسية من خالل األبحاث والدراسات التحليلية للسوق 

والجمهور المستهدف والمنافسين.

We build high impact communication strategies, managing your reputation, creat-
ing clear visions for the brand stature and its competitiveness through research 
and analytical studies of the market, target audience and competitors.

استراتيجية الصورة الذهنية وإدارة السمعة
Corporate image strategy and reputation management.

استراتيجية تسويقية شاملة
Comprehensive marketing strategy.

استراتيجية التواصل الداخلي والخارجي 
Internal and external communication strategy. 

استراتيجية التسويق واإلعالم الرقمي
Marketing and digital media strategy. 



االسـتــشــارات اإلعـالمـيـة
Media & PR Consulting

نحلل وندرس أهدافك لنضع لك رؤية كاملة لوضعك الحالي ونمكنك وفريقك لتنفيذ خططك 
واستراتيجياتك بالشكل المناسب، من خالل تقييم األداء وتحديد احتياجك وتزويدك برأس المال 

البشري القيادي.

We analyze your goals to set a complete vision for your current situation, we 
enable you and your team to implement plans and strategy appropriately 
through performance evaluation, determine your needs and leadership human 
capital.

تحليل وتقييم برامج االتصال المؤسسي
Analyzing and evaluating corporate communication 

إعداد برامج التدريب والتوظيف وتقييم األداء
Employee training programs and performance evaluation service. 

وضع الهياكل االتصالية والتسويقية واألوصاف الوظيفية
Establishing communication and marketing structures and job 

descriptions. 



الحمالت التسويقية
Planning Campaigns

يوصلنا  عميق  فهم  بتكوين  التجارية  لعالمتك  اتصالية  حملة  لتنفيذ  الواسعة  خبراتنا  نوظف 
للجمهور المستهدف بطرق تفاعلية وتأثيرًا إيجابيًا.

We utilize our experiences to implement a communication campaign for the 
brand by building a deep understanding to reach the targeted audience in interac-
tive ways and creative tools to create a positive effect That reflect on the brand 
growth. 

بناء استراتيجية الظهور
Designing emergent strategy.

قياس وتحليل األداء
Measuring and analyzing digital media performance.

صناعة المحتوى اإلبداعي
Creating creative content. 

اإلنتاج المرئي
Visual media production. 



العالمات التجارية
Branding

لتخلق لك تواجدًا مؤثرًا وقويًا في السوق ، وتجعلك حاضرًا في ذهن الجمهور 

We build a brand with a profound meaning that reflects the future aspirations to 
create an influential and strong presence in the market. 

بناء استراتيجية العالمة التجارية
Building a brand strategy and visual identity design. 

تصميم الشعار والهوية البصرية
Logos design and visual identity design. 

تطبيقات الهوية
Creative publications design. 



تـــفــــخـــر شــــركـــة بـــــيــــت الـــــــســــــمــــــــعــــــة بـــــــــعـــــمـــــالئـــهــــا وشــــركـــــائـــــهــــا فــي رحـــــلــــة الــــــنـــــــجـــــاح
In Reputation house we are proud of our clients and partners in the journey of success. 

شركاء النـجـاح
Our Partners



وجودة  الشركة  أداء  كفاءة  مدى  على  فقط  تعتمد  ال  السمعة  أن  جيًدا  نـعــلــم 

المنتج. هناك أمور كثيرة يجب العمل عليها لبناء الصور الذهنية للمؤسسة في 

عصر اإلعالم الرقمي.

 نهتم في بيـت السمعة بأخالقيات العمل ومبادئه، باإلضافة إلى اإلبداع واالبتكار 

إيجابية  حقيقية  ذهنية  صورة  تقديم  على  المؤسسات  مساعدة  هو  فهدفنا 

إيضاح  عبر  الخارج؛  إلى  وصوًال  أوًال  الداخل  من  صورتهم  لتحسين  ومساعدتهم 

الجوانب الحقيقية والـصـادقـة والتي من خاللها ُتبنى سـمـعـة تســتـحــقــهـا.

 

We know that reputation does not depend only on how good the 

company’s performance and products is. There is a lot to work on 

to build a strong organizational image in the era of digital media.

At House of Reputation, we care about business ethics in addition 

to creativity and innovation. Our goal is to help our clients to build 

a positive true organizational image that starts from inside to 

outside, by clarifying the true positive aspects of the organization 

to establish a well-deserved reputation. 

مــــا يـــمــيــــزنــا
What makes us Different



تـواصـل مـعـنــا
المملكة العربية السعودية، الرياض - حي الصحافة

M. +966 50 344 8211 | Tel. 0112628907

www.rhouse.sa  |  info@rhouse.sa

@Rephousesa للوصول إلى مقرنا امسح الباركود


