
الصاالت الرياضية ونوادي اللياقة البدنية



من نحن؟

Findyourgym.ae 

نتائج ممتازة يف محركات البحث
یتصدر موقع Findyourgym.ae قائمة عملیات 

البحث الطبیعیة في جوجل في العدید من اإلمارات عند 
البحث عن أكثر الكلمات المفتاحیة شیوًعا حول اللیاقة 

البدنیة. ویواصل فریقنا توسیع ھذا النجاح في دولة 
اإلمارات العربیة المتحدة بأكملھا. 

معظم العمالء المحتملین الذین سیتم إرسالھم إلیك 
یأتون مباشرة من صفحة ملفك الشخصي. ھؤالء 

األشخاص مھتمون بتجربة نادیك. 

حمالت إعالنیة ضخمة
نقوم بإنشاء حمالت إعالنیة ھادفة عبر المنصات 

المختلفة، بما في ذلك إنستغرام، فیسبوك، یوتیوب، 
لینكد إن أو جوجل أدووردز. 

مرشدك للریاضة واللیاقة البدنیة
لدینا معرفة ممتازة بعالم الصاالت الریاضیة ونوادي 

اللیاقة البدنیة. ویتیح لنا ذلك تقدیم المشورة للعمالء الم 
ُحتملین الذین نتواصل معھم لتوجیھھم بسھولة إلى 

المنشأة التي تناسبھم. 

 عىل نادي اللياقة البدنية يستخدمون اإلنرتنت للعثور اإلمارات العربية املتحدة من كل 10 أشخاص يف 8
!الخاص بهم

Findyourgym.ae ھو موقع إلكتروني یساعد األشخاص في اإلمارات العربیة 
المتحدة على إیجاد أفضل مرافق اللیاقة البدنیة من حولھم. نحن نقدم جمیع المعلومات 

التي یحتاجھا زوارنا للعثور على ناٍد یلبي توقعاتھم. 

من الصاالت الریاضیة ونوادي اللیاقة البدنیة، یمكن لألشخاص مقارنة المرافق المختلفة باستخدام معاییر بحث محددة. یمكنھم 
البحث حسب الموقع الجغرافي من خالل خریطتنا الدینامیكیة أو من خالل قائمة من المرشحات. كما نقدم یوم تجریبي مجاني 

للزوار لدخول للمرافق التي یریدون تجربتھا قبل االشتراك بھا. 

یزور موقعنا مئات العمالء المحتملین شھرًیا في كل إمارة. ویتم متابعة ھؤالء العمالء المحتملین عبر البرید اإللكتروني والواتساب 
والھاتف إلبقائھم متحمسین الستخدام تذكرة الیوم المجاني الخاصة بھم. كما أن فریقنا دائًما ما یكون متحمس ًا لتقدیم المشورة والمساعدة. 

ما نقدمھ لك

حتملی جودة عالیة  توفیر العمالء ا



Findyourgym.ae 

كیف یعمل الموقع

ماذا ينبغي أن تنضم إىل Findyourgym�ae؟ 

تحسین مدى انتشارك
نحن نساعد في زیادة االنتشار الرقمي 
لنادیك ومستوى الزیارة عبر اإلنترنت 

والمتابعة من وسائل التواصل 
االجتماعي.

الحصول على أعضاء جدد

ھدفنا ھو زیادة عدد األعضاء الجدد المحتملین 
في نادیك. حیث نرسلھم إلى نادیك ویمكن 
لفریق المبیعات الخاص بك تحویل ھؤالء 

الزوار إلى أعضاء! 

إدارة سمعتك عبر اإلنترنت
یمكن لألعضاء الجدد المحتملین تقییم نادیك 

بعد كل زیارة. ویمنحك ھذا الفرصة 
لمعرفة ما یحبھ الناس في نادیك وكیف 

یمكنك التحسن. 

عندما تقوم بإدراج نادیك على موقع Findyourgym.ae، فإنك بذلك تقبل 
بتوفیر تذكرة مجانیة لمدة یوم واحد لزوارنا وھم أعضاء جدد م ُحتملین!

حتى یتمكنوا من زیارة النادي الخاص بك وتجربتھ مجاًنا لمدة یوم واحد. یمكن 
ألي شخص الحصول على تذكرة مجانیة واحدة فقط لیوم واحد في السنة. سیتم 

إرسال بیانات األعضاء المحتملین إلیك عبر البرید اإللكتروني وتطبیق 
الواتساب. 



الصاالت الریاضیة ونوادي اللیاقة البدنیة الرسوم خصم العام األول ٪۲٥ 

Abu Dhabi & Dubai ۳٥۰۰ د.إ ۲٥۰۰ د.إ
Rest of UAE ۲٤۰۰ د.إ ۱۸۰۰ د.إ

+971 54 557 4209 +971 4 51 41 671

Findyourgym.ae 

contact@findyourgym.ae

األسعار
العقود لدینا عبارة عن اشتراكات لمدة ۱۲ شھًر ا ُتدفع بشیك أو نقًدا أو بالبطاقة المصرفیة  (الدفع عبر اإلنترنت). 

ُیطبق بند العقد الناجج أیًضا: إذا قام أحد العمالء المحتملین لدینا باالشتراك في نادیك في غضون ۳ أشھر من تذكرة 
الزیارة المجانیة، فسیتم إرسال فاتورة لك. تبدأ الرسوم من ۲۰۰ د.إ درھم للعضو. 

3350 AED 2500 AED

2400 AED 1800 AED

تواصل معنا
لتسجیل ملفك الشخصي وإدراج نادیك على موقع Findyourgym.ae، ُیرجى التواصل معنا وسیتصل بك فریقنا لتحدید موعد ھاتفي أو 

لقاء شخصي. 




