


    



    

Campaign Duration 

October 5th Until November 16th 2017 



    



    



    



Campaign Duration 

November 4th Until November 18th 2017 
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تقرير رعاية منتدى أسبار الدولي  

 يوضح التقرير ما تم إنجازه في الرعاية ا�عالمية لمنتدىأسبار
 الدولي من قبل بوابة أرقام المالية سواء من نشر البيانات أو

 التغريد بالرسائل الخاصة بالمنتدى في الفترة من نهاية شهر
أكتوبر وحتى أواخر شهر نوفمبر ٢٠١٧



نماذج من 
البيانات الصحفية
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للتواصل معنا

شركة أرقام االستثمارية 

المملكة العربية السعودية
الرياض: 11596 - ص.ب: 67032

A1 البوابة االقتصادية - المبنى
هاتف: 2293491 11 966+

فاكس: 2293429 11 966+



Digital Campaign Report
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Summary

Digital Marketing

www.eyeofriyadh.com

Channel Reach

Event Listing 153,000

News Publishing 34,000

Social Media More than 1 million

Event Newsletter 250,000



    

www.asbarworldforum.com 

@Asbar_WF 

AsbarWF 

http://cutt.us/bATZD 

asbar_wf 

info@asbarworldforum.com 

 

    


