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اغجسذ انزدبسح اإلنكزشَٔيخ ْي انٕسلّ انشاثسّ نمطبع انطشكبد ٔانًػبَغ .فبنٕالغ يفشؼ
ػهيُب رغييش انًفبْيى انمذيًّ في اإلػالٌ ٔانزسٕيك نهًُزدبد ٔفزر أسٕاق خذيذح يٍ ضأَٓب رؼضيض
زشكّ انجيغ ٔانطشاء ٔانزػذيش.فبإلَزشَذ ْٕ في زميمّ األيش أكجش سٕق ػشفّ انزبسيخٔ .يغ
إَخفبؼ ركهفزّ ٔسٕٓنّ انزؼبيم يؼّ ثبد نضايًب ػهي انطشكبد ٔانًػبَغ أٌ رأخز دٔسْب في
سجبق انثٕسح انشلًئّْ.زا انجشَبيح ْٕ دػِٕ نزػذيش انًُزدبد انًػشيخ ثطشق ٔآنيبد زذيثّ.

أْذاف انثرَايح






في َٓايح انثرَايح يكٌٕ انًرذرب لادر عهي :
انسػٕل ػهي انًُزدبد ٔردٓيضْب نهجذء في ػًهيخ انزػذيش.
ػًم لبػذح ثيبَبد يٍ انًٕسديٍ ٔضشكبد انخذيبد انًؼبَّٔ في ػًهيخ انزػذيش.
انزؼشف ػهي كيفيّ ػشؼ انًُزدبد في األسٕاق انؼبنًيخ .
انزؼشف ػهي كيفيخ إدساح ػًهيبد انزدبسح ٔانُمم ٔانطسٍ ٔرسؼيش انًُزدبد.
انمذسح ػهي رًييض انطشكبد اندبدِ نؼذو انٕلٕع فشيسّ نؼًهيبد انغص.

يسرٕي انثرَايح
 رؼشيف انزدبسح اإلنكزشَٔيخ ٔإَٔاػٓب.
 يفبْيى ٔيػطهسبد انزدبسح اإلنكزشَٔيخ.
 يب ْي طشق انذفغ ٔانطسٍ ٔانزخهيع اندًشكي.
 أْى لٕاػذ اإلسزيشاد ٔانزػذيش.
 كيف رجيغ لجم أٌ رطزشئ ....سزهّ انجسث ػٍ انًُزدبد.
 انزسٕيك اإلنكزشَٔي ٔانزدبسح اإلنكزشَٔيخ.
 رأسيس ضشكزك انخبغخ ٔاضٓبسْب ػٍ طشيك:
( Video Marketing ) & ( Classified ads ) & ( Forums Marketing ) & ) Photo
) Marketing ( &( E-Mail Marketing
 اإلَطالق يٍ انًسهيخ إني انؼبنًيخ.
 كيف رػم إني ػًالئك ثبنخبسج.
 انذخٕل في انزفبٔؼ ٔفٌُٕ خذيّ انؼًالء.
 أْى األٔساق انًطهٕثخ نؼًهيبد اإلسزيشاد ٔانزػذيش ٔانطسٍ.
 ضشذ أْى األسٕاق انؼبنًيخ )ٔ (Alibabaغيشِ.
 أًْيخ انزسٕيك اإلنكزشَٔي في خذيّ انًدزًغ رطجيك ػًهي  -زًهّ (يال نصدر)

يذج انرذرية
عذد انساعاخ  16 : :سبػّ
انًساضرِ  4 :سبػبد
االياو  :يٕييٍ اسجٕػيب

عذد انًساضراخ  4 :يسبضشاد
يذج انذٔرج :اسجٕػيٍ

(يًيزاخ انذتهٕيح)
ذعهى انيٕو يا سيرعهًّ اآلخرٌٔ غذاً

تعذ انرذرية سركٌٕ لادر عهي :
● أٌ ذُشئ شركرك انخاصّ عهي
االَررَد تذٌٔ رأس يال.

طرق انرذرية
انذساسّ رؼزًذ ػهي األسهٕة انؼًهي في انًمبو األٔل زيث يمٕو انًذسة ثًسبػذح انًزذسثيٍ في
انؼًم ػهي إَطبء يطشٔع خبظ فٕس ثذء انجشَبيح ثى يزى رطجيك يب يزى دساسزّ في كم يسبضشح
ػهي ْزا انًطشٔع ْٔ,كزا ززي يُزٓي انجشَبيح يكٌٕ انًطشٔع لذ اكزًهذ ػُبغشِ.

● أٌ ذعًم يٍ انًُزل نرسمك
أرتاذ شٓريّ عانيّ.
● ذسرطيع رتاخ انثيٕخ أٌ
ذعًم يٍ انًُزل دٌٔ انساخّ
إني انخرٔج.
● أٌ ذدعم يٍ أتُائك رخال
اعًال لادريٍ عهي رسى يالير
يسرمثهٓى.
● زم يشكالخ انرسٕيك في
شركرك أٔ يصُعك تأتسط انطرق
ٔألهٓا ذكهفح.
● انٕصٕل نعًالء داخم ٔخارج
انثالد ٔذصذير يُرداذك تكم
سٕٓنّ.
● أٌ ذخرج يْٕثرك نهُٕر
ٔذسرثًرْا في كسة األيٕال ٔخهة
انرأييذ ٔانرشديع.

ييعاد انثرَايح
يعمذ في انفررج
يٍ 2013 / / :
إني 2013 / / :

يكاٌ انرذرية
سعر انثرَايح

انرمييى
يزى رمييى أػًبل انًزذسثيٍ أٔالً ثأٔل ثٕاسطخ انًذسة نهزأكذ يٍ يذي اسزؼذادْى نسٕق انؼًم
ٔ.رنك ػٍ طشيك رخػيع خضء يٍ انًسبضشح نهُمبش اندًبػي ٔػٍ طشيك انزٕاغم
انًجبضش يغ انًذسة ػٍ طشيك اإليًيم يٍ َبزيخ اخشي.

انسميثح انرذريثيح
يسصم انًرذرب عهي اسطٕاَّ ذشرًم عهي :
 يسزٕي انجشَبيح انزذسيجي كبيالٌ.
 يدًٕػّ يٍ انجشايح انٓبيّ.
 لبئًخ ثأْى األسٕاق انًػشيخ ٔانؼشثيخ ٔاألخُجيخ.
 لبئًخ ثأْى انًٕالغ انزي يسزبخٓب انًزذسة .
 1,000,000 اييم يدبَي إلسزخذايٓى في انزسٕيك ػجش اإليًيم.
 يدًٕػّ كجيشح يٍ انكزت األخُجيخ .
 يدًٕػّ يٍ انكزت انؼشثيخ .
 يدًٕػّ يٍ يمبطغ انفيذيٕ انزؼهيًيخ ثبنهغزيٍ انؼشثيخ ٔاإلَدهيضيخ.

انًساضر

أ .طـــارقحـــــســـــــين
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خجيش انزسٕيك اإلنكزشَٔي ٔانزدبسح اإلنكزشَٔيخ
خجيش انـ SEO
اخػبئي رسٕيك إنكزشَٔي نؼذد يٍ انطشكبد يثم :
 oانًػشيخ نألثٕاة انًػفسخ.
 oاألزالو نضشة ٔرؼجئخ االسص.
 oيُزدغ انيبسًيٍ نؼالج اإلديبٌ.
َ oبدي أخيبد نهفشٔسيّ.
يؤسس ٔيذيش ضشكخ خيذ نهزدبسح اإلنكزشَٔيخ ٔانزسٕيك اإلنكزشَٔي.
يؤسس زًهّ (يال َػذس) ٔ زًهخ ( سسبنخ فكش ٔػًم ) .
يسبضش في انزسٕيك اإلنكزشَٔي ٔانزدبسح اإلنكزشَٔيخ في :
َجغ انسػشي
Orange Center
يٕرٕثيب نألَظًّ
o
Smart Center
o
o

