
 

 Dmentaعربي آدز تٌعزز تكنولوجياتها للتسويق عبر المؤثرين عن طريق االستحواذ على 

 

أعلنت عربي أدز، المنصة الرائدة في عالم التسويق   -دبي، اإلمارات العربية المتحدة  2020ديسمبر  31
التسويق عبر   في  رائدةباألداء في الشرق األوسط وشمال إفريقيا، عن استحواذها على ديمينتا، وهي منصة  

 المؤثرين. 

تعد ديمينتا واحدة من الشركات المؤثرة بالخليج كواحدة من الشركات التي تقدم خدمات المحتوى اإلبداعي  
باستخدام العديد من القنوات التسويقية، وتتمتع الشركة سابقة أعمال مع أهم العالمات التجارية بمنطقة  

اميركان  -اتش اند ام -الشايع جروب   –الند مارك جروب  -نمشي  –اديداس  –الشرق األوسط مثال ) نون  
الناجحة بالتعاون مع اهم واكبر  ليفيل شوز(، كما أن الشركة قد أتمت العديد من الحمالت اإلعالنية  – ايجل 

وكان قد  أسماء بمنطقة الشرق األوسط والخليج العربي من المؤثرين وكبار نجوم الفن في العالم العربي
 . القاهرة –بمصر  ٢٠١٢أسس شادي عصام المدير التنفيذي شركة ديمينتا في عام 

 

استحواذ شركته على شركة ديمينتا  علق محمود فتحي المؤسس و المدير التنفيذي لشركة عربي ادز على و
: " يعتبر هذا االستحواذ ذا قيمة استراتيجية كبيرة بالنسبة لنا ألنه يعزز مكانتنا كمنصة تسويق مؤثرة   قائالا

رائدة ويوفر حالا متزايداا لمعلنينا. تمتلك ديمينتا التكنولوجيا واألفراد والثقافة المناسبين لبناء وتعزيز مكانتنا  
 المنطقة ".  القيادية في

 

" نحن متحمسون   يرى شادي عصام، المدير العام لشركة ديمينتا، مدى أهمية عملية االستحواذ حيث قال:و
لالنضمام إلى عربي ادز لتعزيز عروضنا المكملة بشكل استراتيجي، وتحقيق نطاق أكبر معاا في المنطقة.  

قوية من المؤثرين الذين تم توظيفهم لتحقيق أهداف  على مدى السنوات القليلة الماضية ، قمنا ببناء شبكة 
 النمو الخاصة بمعلنينا. هذه الصفقة فرصة هائلة لنمونا وتوسعنا ". 

  

 عن عربي ادز:

إلى دمج التكنولوجيا بطرق اإلعالن المختلفة لخلق فرص تكنولوجية ثورية لشبكة   فى عربي آدز نهدف

هي ثاٍن استحواذ لنا بعربي آدز في   Dmentaة الشرق األوسط. معلن حول منطق 400معلنينا التي تتعدى الـ 

 الست أشهر األخيرة وذلك بعد استحواذنا على أدفالكون وهي أول وأكبر منصة برمجيات إعالنية بالمنطقة. 
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 pr@arabyads.com -للتواصل :

  

 عن ديمنتا : 

 

Dmenta .هي مركز إبداع تكنولوجي رائد بالتسويق عبر المؤثرين في منطقة الشرق األوسط 

تعتبر المنصة من الموفرين األساسين للمعلنين والمؤثرين إلنشاء محتوى ذي صلة، فعال، قابل للتنفيذ. تسمح  

لها بتسليم حمالت مؤثرة ذات صلة للعالمة التجارية الخاصة بالمعلن بنتائج قابلة للقياس.  Dmentaحلول 

التسويق عبر المؤثرين وتقنيين من الذي يحتوي على خبراء ب Dmentaوذلك بفضل البنية الداخلية لفريق 

 جميع أنحاء اإلمارات العربية المتحدة ومصر.

 

 : األتصال أرجو المعلومات من للمزيد
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