


أفضل حملة توعية �تمعية

BEST COMMUNITY
OUTREACH CAMPAIGN



مع توي� 
 WITH TWITTER

أبـــوظـــبـــي تقـــرأ 

#انطلق_مع_باي

ELF / جني

J&J / فضفضي



أحلى بالعربـــي

PLACE COMMUNICATIONS شركة
مع ا�وملبياد اخلاص � ا�مارات العربية املتحدة

UNIFIED CHAMPION SCHOOLS
PLACE COMMUNICATIONS WITH

SPECIAL OLYMPICS UAE

#أحتدث_باملؤنث
حملة تدعم بناء عا� أك� شموًال ولغة حتتوي اجلميع

#FEMININEARABIC



أفضل حملة اتصال حكومي وشؤون عامة

BEST GOVERNMENT 
COMMUNICATION AND

PUBLIC AFFAIRS CAMPAIGN 





احلملة الرمضانية لهيئة ا�مناء التجاري والسياحي بالشارقة

تعزيز املسار نحو احليادي املناخي

لنتعلم الدرس عن ُبعد

ORANGE THE WORLD
PLACE COMMUNICATIONS WITH UN WOMEN

العا� باللون ال²تقا±
شركة PLACE COMMUNICATIONS بالتعاون 

مع هيئة ا�مم املتحدة للمرأة



أفضل حملة اتصاالت داخلية

BEST INTERNAL 
COMMUNICATIONS CAMPAIGN 





HSE AT TRANSCO

حملة الصحة والسالمة � "ترانسكو“



أفضل استخدام للعالقات ا�عالمية

BEST USE OF
MEDIA RELATIONS 





MOTHER OF THE NATION

أم ا�مارات 

ABU DHABI INTERNATIONAL BOOK FAIR

معرض أبوظبي الدو± للكتاب

معرض العني للكتاب
AL AIN BOOK FAIR

جائزة الشيخ زايد للكتاب
SHEIKH ZAYED BOOK AWARD

Àأك� من 2 مليار نسمة خالل 30 يوم Áالوصول إ



ELF / جني

WITH BEEAH GROUP

العنوان: تشجيع النساء � سعيهن اجلريء خلف اجلمال

حملة ”نرتقي بأعمالكم“ من ماس�كارد

  االرتقاء � بيئة تنافسية: ساهمت االس�اتيجية املالية القائمة
على البيانات � توليد أك� من 4.24 مليار انطباع رقمي

MASTERCARD EMPOWERING EVERY BUSINESS



أفضل حملة متكاملة
BEST INTEGRATED CAMPAIGN 





FOR A SUSTAINABLE FUTURE
ملستقبل مستدام

ACRONIS
كيف حازت اكرونيس على شريك قناة جديد من خالل

فريق ماتريكس، مع منو إيراداتها بنسبة ٪150

#انطلق_مع_باير

Àأك� من 2 مليار نسمة خالل 30 يوم Áالوصول إ

CENTURY FINANCIAL
االرتقاء � بيئة تنافسية: ساهمت االس�اتيجية املالية القائمة 

على البيانات � توليد أك� من 4.24 مليار انطباع رقمي



العنوان: تشجيع النساء � سعيهن اجلريء خلف اجلمال

MILESTONE SYSTEMS
  دابر كيف ساعد فريق ماتريكس شركة دابر � 

االزدهار � دول �لس التعاون اخلليجي بأك� من 
68 مليون انطباع و13 مليون مشاهدة.

MASTERCARD EMPOWERING EVERY BUSINESS
حملة "نرتقي بأعمالكم" من ماس�كارد



أفضل استخدام لوسائل
التواصل االجتماعي

BEST USE OF SOCIAL MEDIA 





لنجاحك سر

WITH TWITTER
مع توي�

ABU DHABI INTERNATIONAL BOOK FAIR

معرض أبوظبي الدو± للكتاب

معرض العني للكتاب
AL AIN BOOK FAIR

Àأك� من 2 مليار نسمة خالل 30 يوم Áالوصول إ



أحلى بالعربي

ROOM FOR MORE

اخلÎ فيه يزيد

#FEMININEARABIC

#أحتدث_باملؤنث
 حملة تدعم بناء عا� أك� شموًال ولغة حتتوي اجلميع



أفضل استخدام للفيديو

BEST USE OF VIDEO 





#انطلق_مع_باير

J&J / فضفضي

STRATEGIES WITH PUBG MOBILE
GAME ON HENEDY

هنيدي � ببجي موبايل

WITH PUBG MOBILE
NOOR STARS MUSIC VIDEO

نور ستارز فيديو غنائي



MERCEDES-EQS
مرسيدس إي كيو إس

WELCOME TO THE KITCHEN
حياكم بتحدي مطبخ ماكدونالدز

ROOM FOR MORE
اخلÎ فيه يزيد

فيديو حملة الرقمنة



أفضل تعاون مع املؤثرين
BEST USE OF INFLUENCERS 





HIMALAYA
كيف استفاد فريق ماتريكس من وصول 240 مؤثر � 

مساعدة شركة هيمااليا على زيادة مبيعاتها بنسبة ٪22

J&J / فضفضي

WITH PUBG MOBILE
NOOR STARS MUSIC VIDEO

نور ستارز فيديو غنائي

كيف ساعد فريق ماتريكس شركة دابر � االزدهار � دول �لس 
التعاون اخلليجي بأك� من 68 مليون انطباع و13 مليون مشاهدة.



أحلى بالعربي  

ROOM FOR MORE
اخلÎ فيه يزيد



أفضل إطالق / حدث مباشر / حيلة

BEST LAUNCH/
LIVE EVENT/STUNT 





 االفتتاح الرسمي �ول فروع العالمة التجارية الكويتية
شوكوميلت � ا�مارة الباسمة

مؤمتر أمن املعلومات � الشرق ا�وسط وشمال أفريقيا



Öتوى ملوقع إلك�وØ أفضل

BEST WEBSITE
CONTENT CREATION 





WORLD CUSTOMS ORGANIZATION
AEO CONFERENCE

منظمة اجلمارك العاملية
املؤمتر العاملي ل²نامج املشغل االقتصادي املعتمد

Àأك� من 2 مليار نسمة خالل 30 يوم Áالوصول إ



 BEST SOCIAL IMPACT CAMPAIGN
 IN RESPONSE TO COVID-19

أفضل حملة تأثÎ اجتماعي 
استجابة لفÎوس كوفيد-19





ADEK BACK TO SCHOOL 2022 - 2021

دائرة التعليم واملعرفة العودة إÁ املدرسة

حملة التأثÎ االجتماعي جملموعة الياسات

"الب�ول الوطنية“ � مواجهة كورونا

لنتعلم الدرس عن ُبعد

التواصل � زمن املتغÎات

YAHSAT GROUP SOCIAL IMPACT CAMPAIGN 



 BEST CREATIVE APPROACH IN
 RESPONSE TO COVID-19

أفضل نهج إبداعي استجابة
لفÎوس كوفيد-19





الريادة � مكافحة انتشار فÎوس
كوفيد-19 � السعودية



أفضل حملة � مصر
 BEST CAMPAIGN IN EGYPT





GAME ON HENEDY

هنيدي � ببجي موبايل

 WITH PUBG MOBILE



أفضل حملة � ُعمان
 BEST CAMPAIGN IN OMAN





�لس املطار الدو± هيئة ا�دارة العاملية

AIRPORT COUNCIL INTERNATIONAL 
WORLD GOVERNING BODY



أفضل حملة � الكويت
 BEST CAMPAIGN IN KUWAIT





حياكم بتحدي مطبخ ماكدونالدز
WELCOME TO THE KITCHEN



أفضل حملة � قطر
 BEST CAMPAIGN IN QATAR





أحلى بالعربي



أفضل حملة � السعودية
 BEST CAMPAIGN IN KSA





حملة االحتاد السعودي لكرة القدم الستضافة نهائيات كأس آسيا 2027

AIRPORT COUNCIL INTERNATIONAL 
WORLD GOVERNING BODY

مغامرات ريادة ا�عمال

WITH KAUST,
ENTREPRENEURSHIP ADVENTURES 

#انطلق_مع_باير

#أحتدث_باملؤنث
حملة تدعم بناء عا� أك� شموًال ولغة حتتوي اجلميع

  #FEMININEARABIC 



حملة "نرتقي بأعمالكم“ من ماس�كارد

MASTERCARD EMPOWERING 
EVERY BUSINESS 

قواعد ا�نسانّية

االبتكار � الرعاية الصحية � السوق السعودي



أفضل حملة � ا�مارات العربية املتحدة
 BEST CAMPAIGN IN UAE





شهر اجليو جيتسو
JIU-JITSU MONTH 2021 

Öاحلياد الكربو Áمتهيد الطريق إ
POWERING THE PATH TO NET ZERO 

Àأك� من 2 مليار نسمة خالل 30 يوم Áلوصول إ
 

J&J / فضفضي 

ELF / جني 



مع توي�

من أجل مستقبل مستدام

WITH TWITTER 

FOR A SUSTAINABLE FUTURE  

ASHWAQ ABDULLA / ßأشواق عبدا 

حملة "نرتقي بأعمالكم" من ماس�كارد
MASTERCARD EMPOWERING EVERY BUSINESS 

اخلÎ فيه يزيد
ROOM FOR MORE 



أفضل حملة � الشرق ا�وسط
  BEST CAMPAIGN IN MIDDLE EAST





هنيدي � ببجي موبايل
WITH PUBG MOBILE - GAME ON HENEDY

كيف حازت اكرونيس على شريك قناة جديد من خالل فريق 
ماتريكس، مع منو إيراداتها بنسبة ٪150

ACRONIS

Àأك� من 2 مليار نسمة خالل 30 يوم Áلوصول إ
 

#انطلق_مع_باير
ASDA’A BCW

كيف استفاد فريق ماتريكس من وصول 240 مؤثر � 
مساعدة شركة هيمااليا على زيادة مبيعاتها بنسبة ٪22

HIMALAYA



العنوان: تشجيع النساء � سعيهن اجلريء خلف اجلمال
KAYA SKIN CLINIC

كيف ساعد فريق ماتريكس شركة دابر � االزدهار � دول �لس 
التعاون اخلليجي بأك� من 68 مليون انطباع و13 مليون مشاهدة.

DABUR

مؤمتر أمن املعلومات � الشرق ا�وسط وشمال أفريقيا

التواصل � زمن املتغÎات

حملة "نرتقي بأعمالكم“ من ماس�كارد

MASTERCARD EMPOWERING EVERY BUSINESS 



احلملة الطالبية املتميزة
 OUTSTANDING STUDENT CAMPAIGN





مرمي الدا± 



أفضل خبÎ شاب � االتصاالت

OUTSTANDING YOUNG
 COMMUNICATOR OF THE YEAR





مي عبيد
FOUR MENA 

سارة أبو حصÎة 
WEBER SHANDWICK 

سابا أبو خضر 
FOUR MENA 

هادي حمدون 
HILL+KNOWLTON STRATEGIES 

روان صغÎون
WEBER SHANDWICK 



أفضل حملة � الشرق ا�وسط
  BEST CAMPAIGN IN MIDDLE EAST





ماتركس للعالقات العامة

  دي إم أي ديجيتل ميديا

برنامج سفÎ مبادلة

فريق مبادلة العربي



أفضل فريق داخلي لهذا العام
 IN-HOUSE TEAM OF THE YEAR


