
بالنسبة إىل املستمعني السعوديني

 عىل غرار عشاق املوسيقى يف جميع أنحاء الرشق األوسط
كبرياً حباً  السعوديون  املستمعون  يُظهر  أفريقيا،   وشامل 
يف املوسيقى  صناعة  قطاع  شهد  وقد   للموسيقى. 
 اململكة منواً ملحوظاً يف خالل العامني املاضيني، ترافق
 مع انفتاح السوق والطلب الكبري عىل املزيد من املحتوى
مع ومشاركته  املحيل  املحتوى  إنتاج  مع  تزامناً   العاملي، 

العامل. ر

 نسبة وصول املنصات
  املوسيقية يف اململكة العربية

السعودية

59%

 مستمعو أنغامي السعوديون
فريدون من نوعهم

 عالمة تجارية عربية تتمّثل
 مبعايري عاملّية

العيّنة األساس = 582

العيّنة األساس = 582

 إجاميل عالمات الفئتني األوليني
(موافق + أوافق بشدة)

 إجاميل عالمات الفئتني األوليني
(موافق + أوافق بشدة)

 متميّزة جداً مقارنة مع
 العالمات التجارية/ الجهات

الفاعلة األخرى

عالمة تجارية مبتكرة  عالمة تجارية ذات تصميم
وتنسيق وتجربة رائعني

80%80%79%

 مشّغلو املنصات
 املوسيقية السعوديون

 مخلصون ويدعمون
 العالمات التجارية التي

يحبون

سيصغي مستخدمونا
عندما تتكلمون 

 العالمة التجارية – اململكة العربية السعودية
*تّم استيعاد موسيقى “يوتيوب” لعدم أهمية العيّنة مؤرشات

من املستخدمني عىل معرفة قوية أو متوسطة بتطبيق “أنغامي”

من مستخدمي “أنغامي” قد يوصون بالعالمة التجارية

من مستخدمي “أنغامي” راضني عن املنصة

72% 

76% 

74% 

املعرفة واإلملام  

 التوصية

الرضا عن العالمة التجارية

املعدل )املعيار( ت

املعدل ت

املعدل ت

املعدل ت

67%

68%

66%

 من مستخدمي تطبيق
“أنغامي” يفّضلون املنصة

61%

العيّنة األساس = 582

العيّنة = 1315

العيّنة = 582

العيّنة = 582

 مصدر: بيانات إبسوس “دراسة حول وضع منصات البث املوسيقي يف منطقة
الرشق األوسط وشامل أفريقيا” - دراسة خاصة مبجموعة شويري وأنغامي
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  اإلخالص للعالمة التجارية

اإللتزام بعالمة تجارية واحدة

83% 
أكرث من املنافس األقرب 68%

53%

املوسيقية املنصات  مشّغيل   إعجاب   وراء  السبب   ما 
الجهة  – “أنغامي”  بتطبيق  السعوديني  من  االنرتنت   عرب 
للجهات قوي  بحضور  تتميز  سوق  يف  املحلية   الفاعلة 

 الفاعلة العاملية. ب

 ملاذا يعدّ
 الطابع املحيل

مهامً
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81%
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77%

 إجاميل عالمات الفئتني األولينيالعيّنة األساس = 582
(موافق + أوافق بشدة)

منصة تشعرين بالراحة

advertise@anghami.com مهتم مبعرفة املزيد؟ تواصل مع فريقنا املختص من خالل  

http://advertise@anghami.com

